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Arquitetura, espaço e Infância
Conselho Editorial do Brasil
 
A paisagem e a arquitetura como direito
Luciano Marcos Roussy

Algumas contribuições de Paulo Freire para os territórios educativos das infâncias
Bia Goulart

Os desafios da descolonização na implementação do CECI 
(Centro de Educação Cultura indígena)
Cristiane Carvalhais Regis e Luci Aparecida Guidio Godinho 

A construção da sensibilidade em quem educamos
Sandra Cardona 

Paisagens da nova cidadania
Chiqui González

Transformando um espaço possível
Paola Di Stéfano, Carolina Lorenzo, Natalia Porcelli e Cecilia Sander

Instrumentos que medem a qualidade dos espaços para crianças
Magaly Milagros Garrido Ayre e Rosina Vanessa Sánchez Jiménez

Mário de Andrade e a Pedagogia Macunaímica
Ana Lúcia Goulart de Faria

Como isso é difícil! meninos e meninas tomando as ruas e praças.

Analía Duarte 

 cultura e expressão

sumário
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     CONSELHO EDITORIAL DO BRASIL

A arquitetura é como a moldura que cria ambientes para 
nossas experiências, “é o cerco dentro do qual se aloja um 
ser vivo que o habita... o cerco que atua sobre o habitante 
como envoltura” (Trias, 1991). Cerco que abriga e protege, 
superando desigualdades e afirmando direitos.

Como pode ser o espaço para emoldurar creche, pré-escola 
e escola habitável que proporcione bem-estar físico e 
emocional para bebês e crianças que vivam plenamente sua 
infância? 

Na Infância Latino Americana número 29, Xavi Rodríguez 
Soriano - arquiteto autor de projetos educacionais, de 
espaço público e infância em diferentes países e membro 
do grupo de trabalho “Como está o pátio” da Associação 
de Professores Rosa Sensat - relata que a escola mais 
bonita que conheceu foi numa pequena aldeia no sul 
do Mali, onde se reuniam professor e crianças à sombra 
fresca de uma mangueira, infelizmente logo transferida 
para um edifício austero com lousa e um calor infernal. 
Esta pode ser uma referência para avaliarmos a relação 
entre arquitetura e experiência e, em outras palavras, 

entre arquitetura, produção de conhecimentos e 
aprendizagem. E, também, para refletir sobre a relação 
entre arquitetura, arte, espaço e a infância que queremos 
ver vivida pelas crianças.

“A criança tem o direito de crescer em lugares agradáveis 
e bem cuidados”, afirma a atelerista italiana Vea Vecchi 
(2020) reafirmando um princípio estratégico para a 
qualidade da educação da infância praticado e defendido 
por Loris Malaguzzi ao longo de sua obra. Desse ponto de 
vista, a arquitetura, assim como a organização e uso do 
espaço, do tempo e dos materiais, é constituinte do projeto 
pedagógico e revela a convivência pedagógica e cultural que 
proporcionamos a bebês e crianças. 

“Arquitetura, assim como 
a organização e uso do 
espaço, do tempo e dos 
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materiais, é constituinte 
do projeto pedagógico 
e revela a convivência 
pedagógica e cultural 
que proporcionamos a 
bebês e crianças”
“Espaços, materiais, cores, luzes, móveis devem participar 
e ser solidários com a grande alquimia que cresce em 
uma comunidade” (Vecchi, 2020). Assim, a arquitetura e 
a organização dos espaços estruturam implicitamente a 
sociedade que desejamos. 

Considerando o lugar essencial da natureza na vida e 
educação dos/as pequenos/as, podemos considerar que 
uma maior comunicação entre as áreas internas e externas 
da creche, pré-escola e escola é indicativo de qualidade. 
Afinal, a creche, acolhe o primeiro passo no espaço público 
é um forum da sociedade civil como afirmam Gunilla 
Dalberg, Peter Moss e Alan Pence (2003).

Se concebemos o papel da educação como o de 
proporcionar a bebês e crianças oportunidades de 
exploração, conhecimento do mundo e sua reinvenção, 

então o espaço deve ser capaz de acolher, convidar e 
dar suporte a essas vivências das crianças. Para isso, é 
necessário superar o modo tradicional de tratamento da 
arquitetura a serviço de uma creche, pré-escola e escola 
que confina, vigia e restringe a experiência das crianças 
– conforme já denunciado por Foucault em Vigiar e Punir 
-, uma arquitetura triste e sisuda que emoldura espaços 
pobres e descuidados e que, por sua vez, empobrecem e 
cerceiam o direito das crianças à alegria e à beleza, ao bem 
estar físico e emocional.

“ É necessário superar 
o modo tradicional 
de tratamento da 
arquitetura a serviço de 
uma creche, pré-escola e 
escola que confina, vigia 
e restringe a experiência 
das crianças”

Arquitetura, Espaço e Infância
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Este número 34 da Infância Latino Americana quer trazer à 
discussão e dar visibilidade para políticas públicas e projetos 
arquitetônicos que dialogam com as culturas do território, 
e que, nesta nossa América Latina, ao buscar promover as 
melhores condições para o desenvolvimento cultural das 
crianças, significam sempre uma luta pela nossa emancipação, 
pelo respeito às culturas dos povos originários, ribeirinhos, 
caiçaras1, quilombolas2, pomeranos, afro descendentes.

Para fortalecermos a ideia de termos a paisagem e a 
arquitetura como direito a Argentina nos brinda, na seção 
TEMA, com um artigo que relata como a política pública 
pode favorecer a integração de áreas externas aos Jardins 
de Infância na Provincia de Buenos Aires, com o desenho 
de espaços concebidos a partir de uma arquitetura que 
garanta a igualdade, reconheça as diferenças e promova 
direitos.

Na seção ENTREVISTA, Beatriz Goulart comenta ideias 
de Paulo Freire para pensar o espaço e as vivências 
de meninos e meninas numa escola da infância que 
seja saudável e sustentável. Arquiteta de formação e 
pesquisadora de processos participativos em espaços 
escolares e urbanos, reflete sobre o papel da arquitetura 
que abrigue a urgente transformação da forma e da 
organização escolar. Conclui apontando que não se trata 
apenas da arquitetura, mas da cultura escolar como um 
todo, uma vez que a educação dialógica defendida por 
Paulo Freire exige territórios democráticos, sustentáveis e 
bonitos.

“Não se trata apenas 
da arquitetura, mas 
da cultura escolar 
como um todo, uma 
vez que a educação 
dialógica defendida 
por Paulo Freire exige 
territórios democráticos, 
sustentáveis e bonitos”

Na seção CULTURA E EXPRESSÃO, contamos com dois 
artigos. Um artigo do Brasil que busca relatar a experiência 
de implementação do Centro de Educação e Cultura 
Indígena, entre os anos de 2003 e 2004, no Território 
indígena Tenondé Porã, localizado na região de Parelheiros 
(extremo sul da cidade de São Paulo). Nele vamos conhecer 
um pouco sobre o olhar do povo indígena Gurani Mbyá a 
respeito de como pensam e organizam a educação com as 
crianças de até 05 anos na busca da preservação da sua 
cultura. O segundo artigo, apresentado pelo Uruguai, enfatiza 
a importância dos processos de formação permanente dos 

Arquitetura, Espaço e Infância
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educadores e das educadoras na construção da sensibilidade 
em quem educa, para desenvolver uma escuta e observação 
atenta sobre o que as crianças fazem e dizem, com o intuito 
de possibilitar aos meninos e meninas cenários e ambientes 
lúdicos poderosos e desafiadores. 

Ainda na seção CULTURA E EXPRESSÃO, temos o artigo 
de Sandra Cardona discutindo os espaços educativos 
como “ambientes que promovem o desenvolvimento da 
aprendizagem dos alunos. Esses espaços facilitam as inter-
relações dos alunos com pessoas, objetos, realidades ou 
contextos, que proporcionam experiências e informações 
valiosas para atingir objetivos específicos ou resolver 
problemas com relevância e criatividade. Esses espaços são 
desenhados e organizados de acordo com as concepções 
sobre como os alunos aprendem, e são utilizados de acordo 
com as intenções pedagógicas dos professores e a própria 
curiosidade dos alunos” (Minedu, 2016a. p. 193).

Na seção EXPERIÊNCIA, companheiras do Uruguay contam 
a experiência de transformação do espaço de um Centro 
de Atenção à Infância e à Família que atende meninos e 
meninas de 0 a 3 anos em uma das regiões mais vulneráveis 
de Montevidéu. Essa proposta de transformação nasce da 
percepção de que a forma como o espaço do Centro se 
apresentava não possibilitava uma proposta de educação que 
respeitasse os direitos das crianças como protagonista de 
seus processos singulares de desenvolvimento cultural numa 
perspectiva de autonomia e investigação. O texto conta como a 
pesquisa, a troca e a reflexão em uma equipe de profissionais 

diversos levaram à produção de um espaço que promove o 
encontro com a natureza, à ressignificação dos corredores 
e do pátio de modo a promover a expressão das crianças 
em diferentes linguagens, ao mesmo tempo em que podem 
dar lugar ao movimento, a vivências sensoriais, ao encontro 
e, também, ao refúgio de que, muitas vezes, as crianças 
precisam para estar sozinhas ou em pequenos grupos. O 
texto mostra como diálogo com as práticas educativas e com 
as necessidades e interesses das crianças tem mostrado a 
importância de espaços vivos que se transformam de acordo 
com os interesses sempre novos das crianças.  
“A diálogo com as práticas 
educativas e com as 
necessidades e interesses 
das crianças tem 
mostrado a importância 
de espaços vivos que se 
transformam de acordo 
com os interesses sempre 
novos das crianças”
Ainda na seção EXPERIÊNCIA, Chiqui González relata as 
“Paisagens da Nova Cidadania” com a criação do Tríptico da 

<< 6 >>

Arquitetura, Espaço e Infância
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Infância e do Tríptico da Imaginação, na cidade de Rosario, 
Argentina, espaços públicos para o brincar e a convivência, 
voltados para as crianças, mas não apenas para elas: um 
espaço que provoca um encontro intergeracional criativo 
com o meio ambiente, a cultura, a ciência e a construção. 
Nesses espaços, o real e a imaginação, a lógica e a criação, 
o jogo, as linguagens, a natureza e a cultura se articulam 
para superar os antagonismos arraigados no pensamento 
ocidental que não nos permitem perceber corpo e mente, 
teoria e prática, forma e conteúdo, sujeito e objeto como 
elementos que se integram num mesmo movimento.  Com 
um forte apelo estético, esses espaços são um convite 
para os adultos superarem o cotidiano e se darem ao 
prazer da lógica infantil. É, ao mesmo tempo, um modelo 
de cidadania que congrega memória histórica e um desejo 
de futuro, um espaço poético que nas palavras do autor 
é “uma maneira de colocar em cena a utopia de viver e a 
viagem pedagógica”.

“Um espaço poético que 
nas palavras do autor é 
“uma maneira de colocar 

em cena a utopia de viver 
e a viagem pedagógica”
 
Os usos de instrumentos que mensuram as condições 
dos espaços para crianças é o tema da seção REFLEXÕES 
PEDAGÓGICAS, onde podemos conhecer como o Peru vem 
trabalhando essa questão na garantia de que as crianças 
tenham o direito garantido de viverem suas experiências 
educativas em espaços coletivos de qualidade. Nesse 
sentido, as autoras do artigo apontam alguns aspectos 
que nas escolas infantis devem ser levantandos na busca 
pela qualificação de espaços adequados para crianças, 
principalmente para meninas e meninos menor da nossa 
sociedade.

Na seção HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, um artigo que comenta 
a implantação dos Parques Infantis na cidade de São 
Paulo que dá origem à primeira rede pública de educação 
pré-escolar brasileira. Ao mesmo tempo, homenageia 
os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922 - 
que marcou uma revolução na arte brasileira. O poeta 
Mário de Andrade, participante da Semana foi também 
o idealizador e gestor inicial na implantação dos Parques 
Infantis no Departamento de Cultura da Prefeitura, uma 
experiência educacional que, embora não-escolar, garantiu 

<< 7 >>

Arquitetura, Espaço e Infância
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para as crianças de 3 a 12 anos, filhos e filhas de famílias 
operárias, a oportunidade de viver a infância brincando, em 
contato com a natureza, se apropriando de manifestações 
culturais brasileiras e produzindo cultura.  

Finalizamos esta edição trazendo, na seção 100 
LINGUAGENS, o olhar da criança para a cidade. 
Apresentamos o relato de uma pesquisadora uruguaia que 
convida meninos e meninas a contarem suas percepções e 
opiniões sobre os diferentes usos que elas dão aos espaços 
públicos de seu bairro. A ideia é que façamos a revolução 
dos cidadãos e cidadãs de pouca idade onde meninas e 
meninos possam tomar as ruas e as praças.  

Ao terminar este editorial, cabe mencionar o trabalho do 
premiado arquiteto de Burkina Faso, internacionalmente 
conhecido por seu trabalho. Diébèdo Franscis Kéré harmoniza 
estética com conforto térmico e luz natural para uma escola 
em sua vila natal na África equatorial e garante com seu 
projeto uma temperatura interna das salas de aulas 5 graus 
abaixo da temperatura externa, considerando, ao mesmo 
tempo, a cultura de produção de moradias com os materiais 
do território e o conhecimento técnico mais desenvolvido para 
produzir experiência estética e um ambiente que favorece o 
desenvolvimento cultural das crianças que, pela primeira vez, 
frequentam a escola em seu vilarejo natal. Esperamos que a 
experiência premiada inspire novas e revolucionárias escolas 
a serem construídas nas quais, como diria Paulo Freire, 
mudamos “a cara da escola” por um lugar onde a beleza  
e a alegria estejam presentes.

CONSELHO EDITORIAL DO BRASIL

NOTAS: 
1. Caiçaras, pescadores artesanais que vivem em comunidades 
de frente para o mar.

2. Quilombolas, povos das regiões remanescentes de quilombo, 
que eram comunidades formadas por escravos fugitivos na época 
da escravidão), pomeranos (imigrantes da Pomerânia que tiveram 
que fugir de sucessivas crises e perseguições na Europa para 
tentar reconstruir suas vidas no Brasil e quem ainda têm pouca 
integração com a cultura brasileira.

REFERENCIAS: 
• DALBERG, Gunilla; MOSS, Peter e PENCE, Alan (2003). 
Qualidade na Educação da Primeira Infância – perspectivas  
pós-modernas. Porto Alegre: Artmed. 

• FOUCAUL, Michael (1987). Vigiar e Punir. Petrópolis: Editora Vozes.

• VECCHI, Vea (2020). Prólogo. In: Hoyuelos, Alfredo. A Estética no 
Pensamento e na Obra de Lóris Malaguzzi. São Paulo: Phorte Editora.  

• TRIAS, Eugenio (1991). Lógica del Límite. Barcelona: Destino.
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LUCIANO MARCOS ROUSSY

Introdução 
O sistema de educação inicial da província de Buenos Aires 
reúne 5.600 unidades educacionais atendidas por 720.000 
meninas e meninos e é um dos maiores da América Latina. 
Dois terços das inscrições (66%) correspondem a ofertas 
públicas da gestão estadual. Um total de 3.510 instituições 
de nível inicial onde 31.000 professores e professoras 
ensinam mais de 470.000 meninas e meninos constituem 
o universo alcançável pelo projeto arquitetônico.

A província de Buenos Aires -equivalente a um estado 
no Brasil-, considera o desenho das áreas externas das 
instituições educacionais de educação infantil a partir 
de uma perspectiva de direitos com o objetivo de que 
meninas e meninos se iniciem como cidadãos. Neste 
sentido, a Direção Provincial da Educação Inicial pretende 
dar prioridade ao ensino e à construção da cidadania num 
horizonte de igualdade como política pedagógico-educativa 
central. A partir daí, busca fortalecer experiências que 
aprofundem propostas comunitárias e didáticas em torno da 
paisagem e da educação ambiental integral.

A paisagem e a arquitetura como direito: por uma política de integração das áreas externas 
nos jardins da infância da Província de Buenos Aires

9<< >>

Para isso, propôs-se redesenhar, em conjunto com as/
os docentes e equipes de gestão, as áreas exteriores dos 
edifícios de ensino de nível inicial1 a serem construídos em 
toda a província.

Experiência de borboletário e árvore no parque. Jardim da Infância 909. Villarino.
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Fundamentos para a intervenção e avaliação dos 
espaços verdes dos Jardins de Infância da província  
de Buenos Aires 
Ao pensar em instituições para crianças, considera-se de 
forma integral a proposta pedagógica, arquitetônica e a 
organização do espaço exterior em diálogo com o interior. 
Ou seja, levando em conta as possibilidades de ações 
que bebês, meninas e meninos desenvolverão para seu 
crescimento e enriquecimento de suas vidas, no âmbito 
das políticas públicas que o sistema educacional coloca em 
jogo.

A educação infantil como direito e oportunidade, o desenho 
de espaços concebidos a partir de uma arquitetura que 
garanta a igualdade, reconheça as diferenças e promova 
direitos, permite começar a percorrer um caminho que abre 
outras alternativas no campo das decisões de políticas 
públicas direcionadas às crianças na América latina.

Nesse sentido, a educação é uma ação política e social cuja 
responsabilidade primordial corresponde ao Estado, mas 
que é realizada por toda a comunidade, onde a qualidade 
dos espaços é um elemento estratégico no futuro de cada 
pessoa e de toda a comunidade.

A pobreza e a exclusão produzem e reproduzem, na vida das 
crianças e das populações mais populares, a degradação 
do habitat, a falta de acesso aos direitos mais básicos. As 

políticas progressistas das administrações de Axel Kicillof 
no governo provincial e de Alberto Fernández no governo 
nacional, avançam fortemente na criação de novos edifícios 
escolares com uma concepção diferenciada das áreas 
externas que amplia e melhora a situação de meninas e 
meninos a partir do ensino como chave da igualdade.

Nas escolas de educação infantil, o espaço não é neutro. 
Em outras palavras, sua estruturação implica um modo 
de pensar e organizar propostas a partir das concepções 
de ensino e aprendizagem em que se baseiam. Também, 
e fundamentalmente, se baseia em uma concepção de 
infância. Implica pensar como nossa sociedade vê meninas 
e meninos, como o Estado pensa a criança e como respeita 
e garante seus direitos.

Em um contexto de profundas desigualdades, é necessário 
direcionar políticas abrangentes para as crianças que 
garantam o exercício da cidadania plena em termos 
de direitos sociais e ambientais. Um dos eixos político-
pedagógicos do projeto de novos edifícios para centros 
infantis é pensar a cidadania como construção coletiva do 
comum, como direito à igualdade no reconhecimento das 
diferenças e na possibilidade de convivência no encontro.

Nesse sentido, a paisagem também não é neutra, sendo 
necessário pensá-la sobretudo como uma construção 
cultural. É o resultado de uma construção histórica que 

A paisagem e a arquitetura como direito
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pode ser transformada, criada e recriada com base em 
valores que têm a ver com o nosso lugar, o nosso território, 
mas também os nossos sonhos, os nossos desejos e uma 
visão de mundo. Portanto, enquanto meninas e meninos 
são sujeitos de direitos, a paisagem também tem uma visão 
desde a infância como uma ideia coletiva que ensina uma 
forma de se relacionar com a natureza.

Em vista disso, o jardim é a expressão relacional das 
pessoas com a natureza, mas também a construção 
simbólica de um futuro, de uma forma de encontro, 
de fazer paisagem. O jardim é um elemento vivo 
e, portanto, mutável. A ideia de mudança como 

fundamento de uma genealogia do espaço exterior 
dá lugar a infâncias. Esta forma viva do Jardim de 
Infância em diálogo com os seus jardins é o que nos 
une. É a ideia de vida, convivência, debate público e o 
encontro para pensar a natureza numa perspectiva de 
interculturalidade, beleza e diversidade.

Portanto logo, o trabalho articulado com as áreas de projeto 
governamental consiste em pensar edifícios que desde sua 
concepção e projeto sejam capazes de comunicar por meio 
de símbolos e imprimam sua própria marca cultural, a de 
sua comunidade, a de sua província. A identidade do grupo 
e dos sujeitos que o habitam se refletirá, sem dúvida, nos 
elementos que o constituem em uma relação dialógica 
entre infância, pedagogia e política.

Processo de design coletivo: uma experiência de 
política pública em construção 
Com esse marco político pedagógico, em 2020 começou 
um caminho de redesenho dos protótipos construtivos 
de Jardins de Infância na província de Buenos Aires. 
Especificamente, a proposta centrou-se no redesenho 
das áreas exteriores dos edifícios a construir por meio da 
elaboração de um protótipo geral que pudesse servir de 
referência e enquadramento para as equipes de projeto de 
cada distrito (135 no total).

Experiência borboleta
Jardim do Infância 909. Villarino.

A paisagem e a arquitetura como direito
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Para a concepção dos novos protótipos, trabalhamos 
com uma mesa consultiva de 12 equipes de gestão e 
uma equipe de projeto composta por dois arquitetos, dois 
pedagogos e um engenheiro florestal. A mesa consultiva 
foi formada com instituições que possuíam tipologias de 
edificações semelhantes às que seriam projetadas e com 
representação territorial. Nesse sentido, os jardins faziam 
parte do centro da cidade, das áreas periféricas, das 
grandes cidades e das pequenas localidades.

Desta forma, foi possível diagnosticar os usos atuais dos 
parques infantis, as dimensões e os principais elementos 
componentes. A partir daí, eles propuseram melhorias no 
esquema inicial.

No processo de análise e investigação na mesa consultiva 
foram elaborados e acordados critérios de desenho que 
permitiram dar conta das necessidades levantadas em 
termos pedagógicos e ambientais. A equipe do projeto 
então elaborou propostas de melhoria para os protótipos. 
Por fim, os protótipos dos projetos finais foram validados em 
conjunto com as diretoras.

O trabalho baseado em critérios e protótipos provinciais 
permite então o desenvolvimento de projetos com base 
em uma perspectiva comum. Eles formam o quadro geral 
para que cada projetista em cada distrito (mais de 200 
arquitetas-os) possa elaborar a proposta com base na 
implantação territorial de cada edifício.

Em seguida, são sintetizados os critérios de projeto e 
protótipos:  
 a partir dos quais se basearam as intervenções em Jardins 
de Infância em áreas urbanas.

• Os parques infantis são concebidos com um programa 
de usos mínimos que implica: zona sombreada para 
brincadeiras de movimento com piso absorvente de 
impacto, zona gramada de uso livre, zona de livre 
circulação com piso impermeável, setor de horta e 
atividades de mesa, setor florestal, jardins de beija-flor, 
cores e flores nos pátios individuais das salas.

Figura 02: Detalhe do pátio comum com área de lazer sombreada e área 
de pomar com bancadas de trabalho. Observa-se também, o setor de pisos 
impermeáveis   para usos múltiplos.

A paisagem e a arquitetura como direito
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• Do ponto de vista bioclimático das áreas externas, 
propõe-se cobrir pelo menos 50% da área externa total 
com cobertura arbórea. Desses 50%, se possível, 70% 
de folhagem decídua e 30% de folhagem perene ou 
semi-perene. Desta forma, garantimos o verde durante 
todo o ano e damos origem a mais luz solar no inverno 
em climas temperados.

• Poder ter pelo menos uma árvore no pátio para cada 
sala individual. A possibilidade de atrair pássaros e 
ninhos como experiência de observação diária. Jardim 
de beija-flores, cores e flores.

• 

• As espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas são 
escolhidas de forma que possam vivenciar as quatro 
estações do ano. Para fazer isso, pelo menos uma 
das espécies de árvores que perdem as folhas marca 
o outono com queda de folhas amarela, laranja ou 
marrom. O inverno é evidenciado pela presença de uma 
folhagem singular ou alguma flor particular. A primavera 
aparece com muitas flores e folhagens coloridas.

Jardim de beija-flores, cores e flores. Pátio partilhado 
entre duas salas com um quadro ou parede central 

para intervenção dos meninos e meninas. Área de des-
canso ao lado do jardim. Uma árvore por pátio.

Imagem simulada do bosque de outono. 
Acompanha canteiro com floração  

de inverno.

A paisagem e a arquitetura como direito
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• Recomenda-se a distribuição da cobertura arbórea de 
forma concentrada e não dispersa, projetada com os 
tamanhos definitivos de copa adulta (de acordo com 
a espécie e a magnitude), de modo a poder formar 
pequenos agrupamentos de árvores. Se possível, 
recomenda-se centrar a estrutura das árvores perenes 
no lado sul, para permitir melhor insolação no inverno e 
proteção contra ventos frios.

• Quanto à escolha tipológica das espécies, todas são de 
terceira magnitude, isto significa que o diâmetro de suas 
copas no estado adulto não ultrapassa 6 metros e sua 
altura final não chega a 10 metros, em escala com a 
edificação.

• Em todas as áreas exteriores há abastecimento de água 
potável através de torneiras ao alcance das crianças 
para que possa ser utilizada para brincar, regar e limpar.

• 40% da superfície exterior é gramado com drenagem 
independente do edifício, ao nível do solo com grelha a 
cada 40 m2, de forma a eliminar o excesso de água que 
ocorre durante o inverno e assim melhorar o tapete de 
relva.

• O protótipo foi acompanhado de listas de espécies 
por zona bioclimática provincial (cinco) onde foram 
referenciadas possíveis árvores e arbustos a serem 
utilizados em cada setor das áreas exteriores.

14<< >>

 
Conclusão 
A título de conclusão, articular áreas de atuação 
governamental e recursos da Universidade Pública, 
construir um arcabouço que permita avançar em propostas 
arquitetônicas que melhorem o investimento próprio do 
Estado, suas políticas públicas em propostas arquitetônicas 
que ofereçam às crianças a garantia de seu direito à 
educação, mas também dimensões espaciais para que 
a experiência educativa e o ensino possam desenvolver-
se ao máximo. Essa experiência que está sendo realizada 
faz parte de uma gestão que tem como objetivo ampliar o 
direito da primeira infância à educação, como prioridade e 
compromisso.

 
     LUCIANO ROUSSY 
Professor de pós-graduação do mestrado paisagem habitat 
FCAYF unlp. Diretor Provincial de Projetos de Educação 
Inicial

A paisagem e a arquitetura como direito

  
NOTAS: 
1. O sistema de educação inicial da província de 
Buenos Aires é composto por jardins de infância 
urbanos e rurais, continentais e insulares, jardins de 
infância, hortas comunitárias, jardins de infância rurais 
e/ou Ilhas de Matrícula Mínima (JIRIMMs), escolas 
infantis e quartos maternos no secundário.
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BEATRIZ GOULART 

(Trechos retirados de entrevista feita por Pablo Ribeiro 
com a arquiteta Beatriz Goulart na Semana de Educação 
Participativa no programa Capital Natural em 23/10/2021)

Pablo
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, ao Capital Cultural 
que agora também é um podcast. Presta atenção na 
seguinte frase: Ninguém educa ninguém. Ninguém 
educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, 
mediatizados pelo mundo. Essa frase é do educador 
Paulo Freire um dos pensadores mais influentes do 
mundo e resume o brilhantismo e, também, a marca 
subversiva do seu pensamento, o respeito horizontal 
entre educador e educando, a promoção da postura 
ativa, critica e libertária. Não há crescimento, não 
há transformação que se sustente se elaborada ou 
implementada de cima para baixo. 

No ano que celebramos 100 anos do nascimento do 
mestre, o seu método transformador é mais urgente 

15<< >>

Algumas contribuições de Paulo Freire para os territórios educativos das infâncias

do que nunca. O Brasil precisa de todos os esforços 
para implementar agendas socioambientais. E o 
mesmo vale para o planeta envolto com o maior 
desafio da sua história: neutralizar as emissões 
de carbono para estabilizar a temperatura global, 
digo estabilizar; reduzir a desigualdade entre povos 
e assim transformar a lógica produtiva em direção 
à ética, à preservação e à vida. Então para falar 
um pouco sobre isso e homenagear também Paulo 
Freire, mostrar como seu pensamento tem tudo 
a ver com o desenvolvimento sustentável, vou 
receber hoje a Beatriz Goulart arquiteta, urbanista, 
pesquisadora de espaços educativos escolares 
e urbanos, mestre em pesquisa e pesquisadora 
do Grupo Ambiente e Educação da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. 

Vamos conversar com Beatriz porque a Beatriz tem uma 
história voltada para a área de arquitetura. 
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Como é que é arquitetura conversa, para você Beatriz, com 
o ativismo e com a educação?

Beatriz
Obrigada pela pergunta, Pablo. Primeiro quero agradecer o 
convite e que honra estar aqui com todo mundo, celebrando 
Paulo Freire. Bom, eu posso te responder isso pensando 
na minha infância, na minha chegada ao mundo, quando 
nem imaginava me tornar arquiteta.  A Clarice Lispector1 em 
seu livro A Descoberta do Mundo, fala que desde o berço a 
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criança sente, desde o berço ela se relaciona com o mundo 
e ela vai saber o que desejar dele. Ou seja, a qualidade e 
as características deste berço já vão moldando este ser. 
Quantas crianças nascidas no Brasil tem um berço? Então, 
para mim a relação da arquitetura com a educação é 
essencialmente essa, do corpo com o ambiente, do corpo 
sendo marcado pelos lugares que habita. De onde a gente 
está, de onde a gente pisa. O Leonardo Boff2, na Fábula da 
Águia e da Galinha fala que a gente pensa a partir de onde 
nossos pés pisam. Então a ideia de arquitetura que pratico 
não é apenas a de um prédio bonito e bem construído, mas 
de algo que faça sentido para vida não só do ser humano, 
mas de tudo que é vivo, de tudo o quanto há.

E aí, nos processos educativos, na perspectiva crítica e 
libertária de Paulo Freire, a gente não aprende só na escola, 
mas aprende o tempo todo, com todo mundo, em qualquer 
lugar e um aprende com o outro num processo de co-
aprendizagem, dialógico. Não é isso que o mestre PF nos 
ensina? Isso tem muito a ver com a relação com o ambiente, 
construído e não construído. Trago aqui uma citação literal de 
Paulo Freire, retirada do Pedagogia da Autonomia: saberes 
necessários à prática educativa: O descaso pelas condições 
materiais das escolas alcançava níveis impensáveis. (...) É 
incrível que não imaginemos a significação do “discurso” 
formador que faz uma escola respeitada em seu espaço. A 
eloquência do discurso “pronunciado” na e pela limpeza do 

Algumas contribuições de Paulo Freire para os territórios educativos das infâncias
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chão, na boniteza das salas, na higiene dos sanitários, nas 
flores que adornam. Há uma pedagogicidade indiscutível na 
materialidade do espaço.

A arquiteta Bia Goulart e uma menina desenhando a nova escola.

Sim! A materialidade da escola, lembrando que nela estão 
incluídos os objetos, os espaços construídos, mas também 
os não construídos, os intervalos, os intermediários. O que 
liga um lugar a outro é um lugar importantíssimo. Lugar 
sem nome, diria Flavio Motta3. O que esse ambiente me 
provoca a pensar, a sentir e como é que eu devolvo isso 
transformando esse ambiente. 

Então, para mim, tem tudo a ver essa relação e, agora, 
acho que a gente está engatinhando, já que comecei 
com o berço da Clarice, acho que estamos começando a 
entender que somos parte desse movimento muito maior e 
começamos a perceber que a gente estragou muita coisa 
e que é hora de aprendermos com esses outros seres vivos 
e rever com certeza tantos processos educativos como a 
arquitetura também.

Pablo
A pergunta que vou fazer para você, Beatriz, é em relação 
a pensar escola. Nós vivemos no Brasil em que escolas 
círculo-militares estão aí em discussão, modelo de escola 
mais duro, totalmente ao contrário da escola horizontal, 
da escola mais participativa, onde os pais participam da 
escola, onde os professores participam daquela unidade 
também, os alunos opinam... que era o que pensava Paulo 
Freire.

Algumas contribuições de Paulo Freire para os territórios educativos das infâncias
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Beatriz 
Sim. Pensar a escola é tão interessante. Eu tenho 
pesquisado isso há bastante tempo... estou há 40 anos 
formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) 
da Universidade de São Paulo, mas desde pequena eu vi 
construir uma escola na frente de casa que é igualzinha à 
FAU.  Depois eu vi que foi o arquiteto Vilanova Artigas que 
projetou as 2 escolas onde passei toda minha infância e 
juventude. Espaços que frequentei diariamente, que me 
marcaram tanto ou mais que minha casa, que meu quintal. 
Mas nenhum desses prédios escolares, apesar de serem 
belíssimos exemplos da arquitetura paulista e brasileira, 
nenhum deles foi pensado com a participação de quem ia 
usá-los. Esta era a lógica de produção de escolas públicas, 
na década de 60 e 70 do século passado e, pasmem, 
ainda é! Por mais que a gente considere ouvir as crianças, 

pedir que desenhem seus sonhos, tudo isso desaparece 
diante de códigos e leis feitas para outros contextos, fora 
de sintonia com o projeto pedagógico das escolas e os 
planos e leis municipais, estaduais e federais de educação. 
Uma cartilha tão antiquada quanto a Caminho Suave4, 
desconsiderando totalmente as culturas e os biomas dos 
respectivos lugares onde tais escolas serão construídas e 
utilizadas. Um processo de produção da materialidade da 
escola totalmente dissociado do   currículo, da gestão e das 
lógicas territoriais locais. Eu gosto muito de pensar em três 
instâncias codependentes:  território, gestão e currículo. Ou 
seja, o que que a gente vai fazer aqui nesse lugar e o que 
esse lugar tem a ver com o que a gente vai fazer nele?  

entrevista
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Sugestão de criança
para a escola que você quer.

Algumas contribuições de Paulo Freire para os territórios educativos das infâncias
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Nossa tradição tem sido na direção contraria desta arti-
culação. Somos resultado de escolas que funcionaram (e 
muitas ainda funcionam) na lógica do Vigiar e Punir, do Fou-
cault. Como nossos corpos controlados poderão se libertar 
e contribuir para a produção de espaços comunitários de 
educação democrática, em sintonia com a educação crítica 
e libertária que Paulo Freire propõe?

Então esse pensar e produzir escola se dá no campo de 
uma tensão, de confronto de valores e crenças, assim 
como bem analisa o Miguel Arroyo5 no Currículo, terri-
tório em disputa. Um caminho para o entendimento e 
superação desta tensão é colocar em diálogo os campos 
da arquitetura, do urbanismo e da educação básica, na 
perspectiva de sua integração... e desde a formação do 
arquiteto, ou do pedagogo e do gestor público. Essas cai-
xinhas são muito autônomas com suas lógicas próprias 
naturalizadas. Você entra em uma faculdade de arquite-
tura e tem lá como se fazer uma escola, geralmente no 
terceiro ano, separando a área administrativa da área 
de serviços e da pedagógica, como se os serviços e a 
administração não fossem também ações pedagógicas. 
Estas separações contribuem para que se reproduzam, 
na escola, as lógicas colonizadoras e preconceituosas. 
Já se perguntaram por que o sanitário das faxineiras e 
das cozinheiras são menores e menos bonitos do que os 
sanitários dos professores e estes, por sua vez, não são 
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tão equipados com materiais tão nobres quanto o sanitá-
rio da direção da escola? E o local de descanso? Existem 
locais de descanso para as crianças? E para os adultos? 
É permitido descansar na escola? Até mesmo em esco-
las que tem repensado seus currículos e projetos peda-
gógicos na direção do que Paulo Freire propõe, mesmo 
nelas, a maior parte das escolas públicas brasileiras, os 
espaços ainda seguem preceitos de uma educação con-
troladora, colonizadora, autoritária, expressa em espaços 
segmentados, gradeados, trancados. 

Lembro aqui de Milton Santos6 anunciando a força dos ho-
mens lentos, e a importância de quebrar os tempos contro-
ladores e acelerados que impedem as brechas de descan-
so, do inútil, da conversa inútil, imprevista, que fortalecem 
nossos sonhos e nossa criatividade, tão necessários para 
sairmos do buraco onde nos metemos.

Os círculos de cultura7 propostos por Paulo Freire têm este 
poder. Precisamos reinaugurá-los!

A consciência territorial necessária para darmos este salto 
requer tempos livres. Essa consciência praticada coleti-
vamente dá condições para que seja forjado o sentido de 
morada coletivo, o senso de habitar. Primeiro habitar, e 
depois construir, como propôs Heidegger8 em seu belo texto 
Construir, habitar, pensar.

19<< >>
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Escolas e cidades são espaços coletivos e assim devem ser 
sonhados, projetados, construídos, ocupados e cuidados/
administrados: coletivamente!

Quero lembrar um exemplo muito curioso aqui. O fato se 
deu na quando Paulo Freire era secretário de educação na 
cidade de são Paulo, no governo da Luiza Erundina, entre 
1989 e 1991. Uma das coisas que ele fazia sempre era 
visitar as escolas. Numa dessas visitas, numa escola de en-
sino fundamental (EMEF), com crianças de 7 a 14 anos, ele 
falou espantadíssimo: cadê os brinquedos? Ele estava com 
a Mayumi de Souza Lima, minha mestra falecida, que era 
arquiteta e educadora que abriu todo esse caminho que eu 
estou seguindo - graças a ela, uma pioneira. Mayumi tentou 
explicar: “Ah, professor aqui é uma EMEF, não tem brinque-
dos. Brinquedos vão até a pré-escola. E ele: Por que isso? 
A infância acaba com 6 anos? Tem que ter brinquedo. E al-
guém da equipe 
o informou que 
não tinha como, 
que na “planilha 
de compras para 
EMEFs não esta-
vam disponíveis 
para compras 
brinquedos de 
parque. Ele não 

aceitou e desafiou Mayumi a resolver a questão. As crianças 
precisam brincar!

Mayumi elaborou rapidamente um plano e convidou a artista 
plástica Elvira de Almeida, que foi minha professora na FAU, 
para visitarem os depósitos da prefeitura que estavam onde 
estavam armazenados muitos postes de madeira e luminárias 
metálicas que haviam sido trocados recentemente por postes 
de concreto. E assim surgiram os brinquedos mais incríveis já 
produzidos na nossa São Paulo. O processo está todo relata-
do no livro Esculturas lúdicas. Passados mais de 30 anos, o 
que temos hoje na cidade de São Paulo e em quase todas as 
cidades brasileiras: escolas de ensino fundamental quase sem 
brinquedos no fundamental 1, no fundamental 2 e no ensino 
médio totalmente sem nenhum. Por mais que na teoria se es-
tude e se comprove a importância das atividades lúdicas para 
nossa formação, ao longo de toda vida, nos privamos desses 

momentos que são absolutamente desconsidera-
dos em sua potência pedagógica. Uma lástima!

Então, talvez seja mais importante do que 
construir mais escolas, transformar as que 
já temos em espaço educadores de verdade. 
Espaços que nos ensinem a aprender e a viver 
juntos.  Ou a gente se RAONI, ou a gente se 
STING, conforme grafite na ECO-92 no Rio de 
Janeiro.

entrevista
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Algumas contribuições de Paulo Freire para os territórios educativos das infâncias

Carrossel, 1989. produzido 
pela cidade de São Paulo. 

O projeto de Elvira
de Almeida.
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Pablo
O modelo freiriano está de alguma forma inserido na discus-
são da agenda 2030 da ONU, e na agenda 2022 de eleição 
brasileira?

Beatriz 
Espero que esteja!
E não posso deixar de pensar na volta às aulas no contexto 
da pandemia do Covid 19, na questão da escola saudável e 
da sustentabilidade. Primeiro, a gente se dá conta de que a 
escola nunca foi um ambiente saudável. Ventilação e ilumi-
nação natural são itens desconhecidos na engenharia das 
edificações escolares; é sempre luz acesa e ar-condicionado 
o dia inteiro. Espaços superlotados, áreas externas, quando 
existem, são desestruturadas ou interditadas. E a pandemia 
nos exige olhar para isso, para o ar livre, para o distancia-
mento, para a higienização. Eu não acho correto falarmos 
em oportunidade e lições aprendidas por sobre 600 mil 
mortos, mas se trata mesmo de olhar para a morte, para 
a brevidade e fragilidade da vida. O que nos obriga a olhar 
para o tipo de ambiente que escolhemos para ser o nosso 
locus de aprender a aprender, de produzir conhecimento, de 
compreender o que já produzimos até aqui, desde sem-
pre. Isso tudo cabe numa sala 7x7? Cabe em 50 minutos? 
Cabe na interdição de transitarmos livremente por todos os 
ambientes da escola, seja lá qual for nossa idade e posição 
no grupo? O Rui Canário, educador português, trata disso 

entrevista
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no seu livro A escola tem futuro? trazendo questões so-
bre a naturalização da forma e da organização escolar e a 
resistência para que se criem outros modos de fazer escola. 
Esse contexto colabora fortemente para a proliferação de 
práticas conservadoras que, em nome de uma violência 
externa, produzem resistências internas às inovações.

Então, não se trata de arquitetura escolar, mas de ressigni-
ficar e requalificar a forma e a organização escolar, para, a 
partir disso, dar abrigo material suficientemente generoso 
para o tamanho desta transformação. Uma coisa precisa 
estar ligada à outra. Este é o ponto: educação dialógica exi-
ge territórios democráticos, sustentáveis e belos. Uma coisa 
depende da outra. Compreender e propiciar esta interde-
pendência é nosso desafio como arquitet@s-educador@s, 
como educador@s-arquitet@s. 

Beatriz Goulart 
Arquiteta-Urbanista e representante brasileira no grupo de 
trabalho Crianças e Arquitetura da União Internacional de 
Arquitetos (UIA Children) e consultora da Organização
dos Estados Ibero-americanos e o Instituto Arapyaú.

Algumas contribuições de Paulo Freire para os territórios educativos das infâncias
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NOTAS:
1. Nota da tradução : Clarice Lispector foi uma escritora e 
jornalista brasileira nascida na Ucrânia. Autora de romances, 
contos e ensaios, é considerada uma das mais importantes 
escritoras brasileiras do século XX.
2.Nota da tradução : Leonardo Boff é um teólogo, escritor, 
filósofo e professor universitário brasileiro. Adepto do so-
cialismo, Boff é um expoente da teologia da libertação no 
Brasil e conhecido internacionalmente por sua defesa dos 
direitos dos pobres e excluídos.
3. Nota da tradução : Flavio Motta foi professor, historiador 
da arte, desenhista e pintor.
4. Nota da tradução : Camino Suave é uma obra didática, uma 
cartilha de alfabetização, concebida em 1948 pela educadora 
brasileira Branca Alves de Lima (1911-2001), que utilizou o 
método silábico e se tornou um fenômeno editorial.
5. Nota da tradução : O sociólogo Miguel González Arroyo é 
um grande defensor da educação integral. Nascido na Es-
panha em 1935, Arroyo chegou ao Brasil fugindo da ditadu-
ra franquista no final da década de 1950. Aqui fez carreira 
na educação, defendendo que a pedagogia deve dialogar 
com a realidade dos alunos, principalmente nas áreas mais 
vulneráveis.

6.Nota da tradução: Milton Almeida dos Santos foi um 
geógrafo, escritor, cientista, jornalista, advogado e professor 
universitário brasileiro. Considerado um dos mais renoma-
dos intelectuais do Brasil no século XX, foi um dos grandes 
nomes da renovação da geografia no Brasil que ocorreu na 
década de 1970.
7. Nota da tradução: Sistematizados por Paulo Freire no 
início da década de 1960, os Círculos de Cultura se ba-
seiam em uma proposta pedagógica, cuja natureza radical-
mente democrática e libertadora propõe uma aprendiza-
gem integral, que rompe com a fragmentação e exige um 
posicionamento diante dos problemas vivenciados. em um 
determinado contexto. Para Freire, essa concepção promove 
a horizontalidade na relação educador-aluno e a valorização 
das culturas locais, da oralidade, opondo-se em seu caráter 
humanístico à visão elitista da educação.
8. Nota da tradução: Martin Heidegger foi um filósofo, 
escritor, professor e reitor universitário alemão. Ele é ampla-
mente reconhecido como um dos filósofos mais originais e 
importantes do século 20.

Algumas contribuições de Paulo Freire para os territórios educativos das infâncias
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Temos dois artigos. Um do Brasil que nos mostrará a perspectiva dos indígenas Gurani Mbyá sobre como pen-

sam e organizam a educação com meninos e meninas de até 05 anos de idade na busca pela preservação de sua 
cultura a partir da experiência das crianças desde nascimento no cotidiano da comunidade.

O segundo artigo, apresentado pelo Uruguai, destaca a importância dos processos de formação permanente 
dos educadores na construção da sensibilidade de quem educa, para desenvolver a escuta atenta e a observação 
do que as crianças fazem e dizem.

Dois artigos que nos proporcionarão conhecimento e reflexão sobre as diferentes formas de ver o mundo e a 
importância da sensibilidade dos profissionais da educação, bem como do trabalho em equipe e da reflexão para 
criar um projeto educativo coerente.

CRISTIANE CARVALHAIS REGIS  E LUCI APARECIDA GUIDIO GODINHO

Os desafios da descolonização  
   na implementação do CECI  
   (Centro de Educação Cultura indígena)

SANDRA CARDONA

A construção da sensibilidade
em quem educamos

>>

>>
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Os desafios da descolonização na implementação do CECI
(Centro de Educação Cultura indígena)

CRISTIANE CARVALHAIS REGIS 
LUCI APARECIDA GUIDIO GODINHO

Resumo
Este artigo relata a experiência de implementação do Centro 
de Educação e Cultura Indígena, entre os anos de 2003 e 
2004, no Território indígena Tenondé Porã, localizado na 
região de Parelheiros (extremo sul da cidade de São Paulo), 
com foco no atendimento às crianças de até 05 anos de 
idade, do povo Guarani Mbyá.

Relatar a respeito da experiência que vivenciamos como 
educadoras que tiveram a oportunidade de acompanhar a 
implementação do CECI, desde sua origem, mais do que 
um privilégio, configura-se para nós em um resgate de boas 
memórias afetivas, profundamente transformadoras sobre 
nosso papel como educadoras de 
Infância na cidade de São Paulo.

No período de 2001 a 2004 vivemos 
a experiência de um governo 
municipal progressista com grandes 
possibilidades de se implementar 
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políticas públicas reconhecendo as diferenças sociais e 
econômicas que permeiam essa grande metrópole, bem 
como a potência das diversidades culturais, sobretudo no 
que diz respeito aos povos indígenas. 

Com essa possibilidade, as lideranças indígenas 
Guarani Mbyá da capital paulistana, representando as 
aldeias localizadas na região do pico do Jaraguá (zona 
oeste) e Parelheiros (extremo sul) apresentaram aos 
representantes desse governo municipal uma solicitação 
de construção de um centro cultural, posteriormente 
acrescido da ideia de construção de um CEII – Centro 
de Educação Infantil Indígena, de forma integrada. Até 

aquele momento as 
aldeias contavam apenas 
com escolas estaduais 
para atendimento às 
crianças e adolescentes 
em idade de Ensino 
Fundamental.
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Ao viver essa experiência compreendemos um pouco 
da complexidade e originalidade desse projeto, 
considerando como princípio fundamental o respeito à 
cultura Guarani

Considerando o tema da edição dessa revista, buscamos 
inicialmente relatar como se deu o processo de 
elaboração do projeto arquitetônico do CECI proposto 
pelas lideranças guarani das aldeias de São Paulo. 
Descrever esses espaços é fundamentalmente falar da 
cultura guarani, suas sabedorias e crenças, a conexão 
com a natureza e seu respeito, como aquilo que os guia. 
Arriscamos aqui a dizer que as arquiteturas dos espaços 
são iluminadas, inspirados e determinados conforme 
a localização da casa de reza. Não é possível falar de 
portas e janelas e paredes, quadradas ou circulares, 
pisos de pedras ou chão de terra sem compreender o que 
realmente importa na concepção cultural desses povos 
milenares. 
             
O CECI e idealizado inicialmente como um espaço de 
interculturalidade, conquista política do povo Guarani que 
visava o fortalecimento da cultura, portanto, sua arquitetura 
deveria representar esse princípio. Os primeiros “rabiscos” 
do projeto foram feitos pelas lideranças guarani, em parceria 
com os engenheiros da prefeitura de São Paulo, no chão 
desse território.

O CECI foi pensado originalmente considerando seus dois 
espaços fundamentais: o Centro cultural, em formato 
circular, e o CEII, composto por salas, área administrativa, 
almoxarifado, cozinha, mezanino, terraço e refeitório aberto. 
Na construção foram considerados aspectos importantes 
da cultura, como: a utilização de toras de madeira, para a 
estrutura, os grafismos nas paredes e o telhado de sape, 
similar ao utilizado na construção da casa de reza.

Salientamos que, no projeto original, não havia portas 
ou portões, pois a cultura e a educação Guarani estão 
intrinsicamente ligadas ao modo de ser e viver Guarani, ou 
seja, ao“nhandereko”1.
             
Por fim, após um longo processo de diálogo, em setembro 
de 2004 foram inaugurados no extremo sul da cidade de 
São Paulo, os Centros de Educação e Cultura Indígena. 

Apostar na articulação concebida pela representatividade do 
poder público e os donos/as dessas terras foi um grandioso 
investimento naquilo que contribuiu sobremaneira na 
formação de todas as pessoas que participaram do projeto.

Os Guarani pelos Guarani
A escuta atenta e intencionalmente planejada para 
conhecer os indígenas foi primordial para sustentar uma 
proposta participativa que elegeu como metodologia 

Os desafios da descolonização na implementação do CECI
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a vivência na aldeia juntamente com os homens, 
mulheres, crianças, cachimbos, fumaças, cachorros, 
gatos, o artesanato, urubus, o pequeno espaço territorial 
e a escassez de condições ambientais para se viver o 
nhandereko1 na tekoa 2. 

Ouvir dos próprios Guarani as histórias que contam sobre 
seus ancestrais, suas origens, viagens nesse território, 
quem são, como vivem, como querem ser tratados e 
principalmente como é a educação das crianças pequenas 
e como ela se dá na cultura guarani, foi o aspecto 
mais relevante na construção das práticas que seriam 
realizadas.

“...o caso da escola. Para os rezadores3 só existe 
o saber tradicional. Agora na escola do Juruá, tem 
que seguir as regras. Escrever. Então, está havendo 
uma movimentação da escola para tentar seguir a 
tradição, queremos contar com a professora que 
ensine na nossa língua. “Rosano Karai Jekupé . 
(Liderança, Aldeia Tenondé Porã)

Dessa forma subsídios técnicos foram processualmente 
desconstruídos e substituídos pelo conhecimento 
indígena, contribuindo assim para que de fato não fosse 
implementada uma política padronizada e escolarizante a 
partir do CECI. 

Cabe ressaltar que a todo momento precisávamos 
reconhecer que nosso modo de pensar a escola 
se distanciava do respeito a cultura indígena, 
consideravelmente tínhamos apenas boas intenções. A todo 
momento nos deparávamos com questões que extrapolavam 
nosso entendimento inicial. A questão da terra, por exemplo, 
configura-se como fator central para o modo de ser e de 
viver Guarani, ou seja, o “Nhandereko”:

...“Quase todos estão cientes de que precisamos 
nos manifestar para fortalecer nossa cultura, a nossa 
maneira tradicional de viver e também fazer o resgate 
de coisas que já se perderam. Quando a ampliação 
de nossas terras for executada teremos outros meios 
de trabalhar com esta questão. “  Jerá Poty Miri 
(Liderança, Aldeia Kalypety)

A época o objetivo do CECI não era universalizar no 
município de São Paulo a Educação Infantil alcançando 
também os territórios indígenas, mas para além de 
atender uma demanda apresentada pelos indígenas 
em relação aos impactos ambientais e a presença da 
Escola nas aldeias, o projeto CECI está intrinsicamente 
relacionado com uma educação que se contrapõe ao 
silenciamento dos sujeitos que por hora determina sua 
invisibilidade na sociedade.

Os desafios da descolonização na implementação do CECI
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“Agora o que nos trouxe uma luz, um ânimo, foi a 
construção do CECI, Centro de Educação e Cultura 
Guarani, ela nos deu novamente a expectativa, a 
esperança de que a partir dela as coisas comecem a 
se ajeitar. “ Jerá Poty Miri (Liderança feminina, aldeia 
Kalypety)

O CECI ilustra concretamente uma história própria 
que dialoga com os desejos e necessidades do povo 
guarani, que demonstra mais uma vez a característica 
de um povo que luta e resiste ao desmonte de sua 
cultura como é até os dias de hoje, surge na história do 
povo como elemento de resistência e esperança, como 
instrumento a colaborar na superação das dificuldades e 
problemas que coexistem desde a colonização. 

Quem são os bebês e crianças indígena guarani? Quais 
são suas formas de viver no espaço coletivo da aldeia?
A construção de respostas a essas e outras perguntas só 
foram possíveis de conhecer e conceber com a vivência 
naquele território que nós também só conhecíamos como 
visitantes ou na pior das hipóteses pelos livros escritos por 
“juruás”.4

De início logo percebemos que nossas fontes seriam os 
adultos, homens e mulheres de variadas idades, mas 
sobretudo a riqueza da sabedoria dos mais velhos e 
velhas. 

Onde estavam os bebês e as crianças? Estavam livres a brincar, 
ora acompanhadas por seus parentes, ora os acompanhando 
nas reuniões e ou atividades da aldeia. Os bebês pequenininhos 
sempre no colo, envolvidos no calor dos seios da mãe.

Nosso grande desafio foi tentar banir as adequações, pois 
não se tratava de adaptar o que já não consideramos 
bom para os bebês e crianças não-indígenas. Não foi 
um trabalho fácil, tranquilo, mas sim passível de muitas 
transformações.

A experiência da interculturalidade nos fez refletir, mais 
criticamente, a respeito das nossas escolas de Infância não-
indígenas, que ainda preveem horários definidos, muitas 
vezes receiam sobre a aproximação das famílias e apartam 
aspectos indissociáveis, como educar e cuidar. Viver a 
implementação dos CECIs nas aldeias nos possibilitou a 
experiência da “inteireza”, como diria mestre Paulo Freire, de 
vivenciar a implementação de uma escola sem muros, em 
que comunidade e crianças de diferentes idades encontram-
se em permanente integração, vivenciando experiências 
plenas de sentido para adultos, crianças e bebês. Nos 
impulsionando a sonhar com o que desejamos para nossas 
escolas não-indígenas.

Compromissadas com a educação emancipatória e 
descolonizadora caminhamos com a escuta atenta aos 
saberes daquele povo inspirados juntamente pelas crianças. 

Os desafios da descolonização na implementação do CECI
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“... os mais velhos, as mais velhas nos guiam. Mas, 
são mesmo as crianças a nossa inspiração principal. 

Elas mostram para nossa alma os nossos caminhos. “
Rosano Karaí D’Jekupé 

(Liderança indígena, Aldeia Tenondé Porã)

Até os cinco anos de idade, as crianças só falam em 
guarani, sendo a língua uns dos principais fatores de 
resistência cultural, sendo assim de início já nos foi imposto 
que os/as professores/as teriam que ser da própria aldeia, 
pois os pequenos sentem muita dificuldade ao entrar no 
ensino fundamental com os/as educadores/as “juruás” que 
não falam e não compreendem o guarani. Chegam inclusive 
a desistir da escola. Então foram contratados monitores/as 
indígenas para o atendimento.

Inicialmente os Caciques exerceram a função de 
coordenador pedagógico, como lideranças importantes 
em relação à valorização da cultura tradicional, do 
conhecimento ancestral e também dos danos causados 
ao longo do processo de colonização; fatores esses vistos 
como fundamentais e permanentes na luta e resistência dos 
povos originários.

Observamos que o “currículo” da escola indígena não era, 
portanto, apartado da vida na aldeia. Os horários, assim 
como o calendário, respeitavam os ritmos da natureza.

Para o povo Guarani, o batismo da erva mate no mês de 
agosto representa o início do ano. A partir daí os outros 
momentos são pensados considerando também os ciclos 
naturais: momentos de plantio, de colheita e outros 
similares.

Os desafios da descolonização na implementação do CECI
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Em reuniões com a comunidade, algumas lideranças nos 
questionavam sobre “Como iria ser (essa escola de 0 a 05 
anos), se os/as bebês pequenos/as não se separam da mãe? 
E para atender a tal demanda foi necessário adequar, por 
exemplo, o quantitativo de refeições, que deveria atender não
apenas “a mãe que não se separa” como os/as irmãos/ãs.

Recordamo-nos de uma discussão a respeito do consumo 
de salsicha, no momento da apresentação do cardápio 
“juruá”. As lideranças nos diziam que “Criança Guarani 
não come salsicha! “. Foi também um desafio para a 
Secretaria Municipal de Educação, e para nós enfrentar 
a burocracia para atender a demanda da comunidade. 

Alguns anos depois observamos 
que a salsicha também deixa de 
compor o cardápio das escolas 
não-indígenas. Ou seja, aquilo 
que já era sinalizado muitos anos 
antes como bom para as crianças 
indígenas, é visto também como 
bom, ainda que tardiamente, para 
as não-indígenas.

Senhor Pedro Vicente, um velho 
sábio da aldeia, por muitas 
vezes se irritava com a nossa 
preocupação escolarizante 
de definir as atividades que 
comporiam o cotidiano do CECI, 
os planos e planejamentos, as 
atividades!

Os desafios da descolonização na implementação do CECI
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“Atividade! Atividade!  Não entende isso que vocês 
fala...   
Atividade? É jajapo 5!
Monitor fala em português com as mães! Não pode!” 
(Pedro Vicente – Xeramoi tekoa Tenondé Porã)

A cestaria, as reuniões diárias na casa 
de oração, as danças, as caçadas, as 
sementeiras, as colheitas, as fogueiras, a 
cozinha, as curas, as doenças não ocorriam 
em salas de quatro paredes, com horários 
determinados. A vida na aldeia era a escola  
e a escola tinha vida!

O que levamos como aprendizado para as 
escolas “juruá”? O que foi “descoberto 
novamente?” 
A experiência da interculturalidade nos provoca a 
perceber que muito do que almejamos, a respeito 
de uma infância mais livre, vivenciamos nas aldeias. 
A ideia que temos de “atividade significativa” é 
profundamente revisitada a partir do olhar guarani:

 “Muitas das nossas formas de ensinar, às vezes  
  é considerado pelos 
professores, e não 
professores também, 
digamos que não é muito 
pedagógico, difícil duma 
escola não-indígena você 
ver uma criança, por 
exemplo, subindo numa 
árvore sem que chegue 
alguém e repreenda, agora 
aqui a gente se vê a criança 
subindo numa árvore a 
gente fala ‘oh, cuidado aí 
que você vai cair! ‘, só isso! 
‘ (Conversa com Adriano)

Os desafios da descolonização na implementação do CECI
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Reaprendemos muito sobre não privar as crianças das 
experiências, sobre repensar tempos e espaços, sobre 
a importância de respeitar seus ritmos naturais, sobre a 
necessidade de integrar seus familiares, sobre a relação 
com a natureza e também sobre generosidade e vida 
coletiva:

“Na cultura indígena tem uns pontos muito diferentes 
da sociedade de ‘juruá’, uma delas que eu acho 
que faz toda a diferença para a vida coletiva e 
nas comunidades é que quando a gente tem um 
bebezinho, criança mesmo, a gente os incentiva a 
serem generosos desde pequenos, a gente pede as 
coisas para eles (...) porque é um ritual de iniciação 
para ser generoso” (Conversa com Jerá, Liderança 
Feminina, em outubro de 2018)

A garantia da educação diferenciada e intercultural só foi 
possível através da participação efetiva da comunidade 
indígena na elaboração e gestão do CECI, o que nos 
possibilitou conhecer seu modo de vida, cultura e lutas.

Ao longo dos anos, observamos que o CECI passou 
por mudanças, assim com a comunidade guarani. A 
luta pelo direito a terra e a resistência pelo direito à 
cultura, permanecem como marcas permanentes desse 
povo. 

Nesse sentido, destacamos que o entendimento “juruá” a 
respeito da tecnologia, necessita também ser repensado. 
Pois passamos a compreender que o artesanato, a culinária, 
o plantio, e outras atividades próprias da cultura, são 
também tecnologias:

“Nós indígenas temos que mostrar o que realmente 
também a gente é hoje (...) muitas pessoas, muito 
pessoal que vem aqui de São Paulo, mesmo fora 
de São Paulo já tem essa visão mesmo que o índio 
que usa roupa não é mais índio, que tem acesso à 
internet, que usa celular deixou de ser índio, o que 
a gente sempre fala quando vem o pessoal, acho 
que é importante, mesmo a cultura do não-indígena, 
foi modificada, foi mudando, e a mesma coisa 
aconteceu com o indígena, principalmente os Guarani 
aqui de São Paulo, porque tá muito próximo da 
cidade e cada vez mais a cidade vem se aproximando 
da aldeia, (conversa com Adriano, coordenador do 
CECI Tenondé Porã em Outubro de 2018)  

A proximidade com a cidade, nesse sentido, configura-
se como mais um desafio à comunidade guarani, na 
manutenção de suas lutas e conquistas.

Atualmente a comunidade indígena, através de suas 
lideranças, na sua maioria mulheres, está buscando a 
retomada dos princípios originais do CECI que trazia em seu 

Os desafios da descolonização na implementação do CECI
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bojo o fortalecimento do Nhandereko. Ao longo dos anos foi 
sendo burocratizado, dificultando a participação dos mais 
velhos, a autonomia nas decisões e a liberdade para viver 
o modo tradicional. Resistir à colonização dos espaços e 
tempos é marca desse povo, há séculos e séculos, e com o 
CECI não está sendo diferente!

CRISTIANE CARVALHAIS REGIS
Pedagoga, especialista em Histórias e culturas afro-brasileiras 
e indígenas para a educação, coordenadora pedagógica na 
rede pública de Educação Infantil de São Paulo.

LUCI APARECIDA GUIDIO GODINHO 
Pedagoga, especialista em Histórias e culturas afro-
brasileiras e indígenas para a educação, membro gestor do 
FPEI-Fórum Paulista de Educação Infantil.

NOTAS:
1. Nhandereko: os modos de ser e viver indígena
2. Tekoa : a própria aldeia indígena
3. Orações: são pessoas que possuem ligação com a 
ancestralidade e também conhecimento sobre remédios 
para a cura da alma e do corpo físico. Por isso rezam pela 
cura das doenças. Eles nunca ignoram médicos e remédios 

não indígenas, pois dizem que não sabem de tudo e quando 
necessário os encaminham para o hospital. Rezaram para 
que o CECI exercesse, pois segundo eles foi autorizado por 
sua ancestralidade.
4. Juruá: não indígena
5. Jajapo: Fazer acontecer
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A construção da sensibilidade em quem educamos: Sua relação com cenários 
lúdicos, estética e espaços

 SANDRA CARDONA

 
Na tarefa de educar Meninos e Meninas da Primeira 
Infância, os processos de formação permanente e o 
trabalho reflexivo com os outros são fundamentais. Neste 
texto analiso a construção da sensibilidade em quem educa/
educamos, para desenvolver uma escuta e observação 
próxima e atenta do que as crianças fazem e dizem; tendo 
como premissa uma “orelha verde”, possibilitando cenários 
e ambientes lúdicos poderosos e desafiadores.

Reflexões sobre a tarefa e o campo educativo com 
outros/outras
A ideia que me convoca é refletir sobre a tarefa e o campo 
educativo com os/as outros/outras, partilhar sentimentos 
e pensamentos que tenho recolhido nestes 25 anos de 
exercício profissional.

Eu me posiciono a partir do papel de Psicóloga dos Centros 
Educacionais da Primeira Infância, como Professora de 
Educadores, e da minha essência permanente de arte 
educadora; área que tenho cultivado desde a graduação, 
que me permitiu observar e ouvir a realidade por ângulos 

mais artísticos, de “ouvido verde”, conforme nos fala Gianni 
Rodari. E também diria olho, paladar, tato, corpo verde. 

“…ouço a voz da árvore, da pedra no chão, do riacho, 
do pássaro, da nuvem no céu.” Rodari, G. do conto “Um 
homem maduro de orelha verde”.

Escrever este artigo me faz pensar, colocando no centro 
o tema da construção da sensibilidade vinculada à tarefa 
educativa e de cuidado com crianças da Primeira Infância, 
e mais especificamente aquela que dá origem à construção 
de cenários e espaços lúdicos, a partir de um sentido da 
estética dos pequenos.

...e a   primeira pergunta que me faço é: não somos nós que 
educamos seres sensíveis? De que tipo de sensibilidade 
estamos falando? De que tipo de construção estamos 
falando e como ela é construída?

Muitas vezes durante os processos formativos, e 
principalmente nas instâncias de oficinas, que poderiam 
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ser definidas como “experimentais”, vários dispositivos 
são desenvolvidos, onde se observa que algo mais é 
gerado, um movimento particular de afetividade. Há uma 
conjunção entre sentir, experimentar e refletir, possibilitada 
pelo material exposto, pela consigna que se estabelece e 
pela escuta e acompanhamento dos/das professores/as ao 
propor uma proposta.

O espaço para dialogar sobre a experiência, estabelecendo 
linhas de conexão com a tarefa educativa, são 
fundamentais; esse é o cerne da nossa tarefa.

                                          

A Superação do ajuste
Ao me distanciar e avaliar os processos e a própria evolução 
das instâncias de formação dos/das educadores/as, pude 
ver como essas “oficinas”, e estar exposto à brincadeira... 
aos materiais plásticos, à narração de uma história sob 
tecidos, ao uso da materialidade da luz para desenhar um 
cenário lúdico, entre outras variadas possibilidades que se 
instalam, possibilita um enriquecimento paralelo no que é 
posteriormente oferecido às crianças nas propostas lúdicas 
nas salas. Eu costumo chamar de “superação do ajuste”, e 
acrescento… “com todo o respeito que o ajuste merece”.

Enquanto o educador/a brinca, experimenta, toma 
conhecimento dos materiais, amplia-se a abertura para 
pensar a sala com outros horizontes, olhando para outra 
potência lúdica e mobilidade expressiva. Esta abertura 
deve ser acompanhada por teóricos contemporâneos e 
“clássicos” de peso, como Winnicott, Bruner, Javier Abad, 
Huizinga, Hoyuelos, Malaguzzi, para citar alguns, entre 
muitos outros.

Menciono o peso teórico, porque considero que essa 
sensibilidade, aquela que o/a educador/a  tem que carregar 
para a sua tarefa, deve ser nutrida por essa materialidade 
teórica, tanto quanto a plástica, e a reflexiva. Caso 
contrário, é gerado em um vácuo, que não responde às 

A construção da sensibilidade em quem educamos
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exigências que a tarefa envolve, e que o próprio processo 
“sensível” exige, pois os materiais teóricos precisam passar 
pelo corpo e pela alma.

Se você souber observar...
(...) se souber observar, muda a atitude do educador, torna-
se humilde, aberto à surpresa, menos diretivo e mais atento 
ao que a criança oferece, mais respeitador da natureza 
humana, capacitando desde os primeiros anos de vida para 
ser a arquiteta de sua própria existência, mais do que você 
pode acreditar. (Abad, J. 2011:111)

Segundo Javier Abad, existe um jogo que pertence ao/à 
educador/a, na tarefa de projetar e criar cenários lúdicos 
para meninos e meninas. Inicialmente, a magia de criar, de 
introduzir materiais, cores, formas, e instalá-los, pertence 
a quem educamos; essa é a nossa alegria, prazer e 
responsabilidade.

O que acontece quando sentimos que não temos essa 
“mágica”, criatividade ou capacidade lúdica?

Há outro elemento anterior ou simultâneo à capacidade 
lúdica, e tem a ver com a sensibilidade particular necessária 
que nos exige colocar-se no lugar do menino/menina para 
observar e ouvir o que eles/elas dizem e fazem.

Loris Malaguzzi nos orienta nessas ideias, a partir da 
pedagogia da escuta, promovendo uma escola onde as 
relações entre crianças e adultos, educadores/as e família, 
sejam determinantes para alcançar a qualidade educacional.

A construção da sensibilidade em quem educamos



36<< >>

in-fân-cia latinoamericana                         Editores            Redação           Coordenação             Conselhos            Apoios

 nº34 
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
AGOSTO 2022

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

as 100
linguagens  
da infância

história da  
educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

cultura e expressão

David Altimir, retoma as contribuições malaguzianas 
e fala de 4 instâncias, ou processos envolvidos na 
escuta pedagógica: escuta, observação, documentação, 
interpretação.

Minha intenção é passar essas 4 palavras de Altimir, para 
verbos: ouvir, observar, documentar, interpretar; porque 
passando-os aos verbos conseguimos medir a capacidade 
dinâmica de transformação que eles têm. Sendo analisados   
separadamente, ou em seu potencial máximo, que são os 
4, fazem parte do processo de escuta comprometida com 
as infâncias. Um escutar, observar, documentar e interpretar, 
que envolvem uma afetividade em jogo. Uma proximidade 
com os meninos e meninas, uma relevância e receptividade 
desse adulto que consegue captar o mundo que os meninos 
e as meninas trazem, brincam e se desdobram nas salas e 
pátios dos centros.

Essas pessoas adultas educadoras escutam porque 
desenvolveram a escuta como uma atitude permanente; 
atitude da qual não podem desprender-se porque é um 
elemento central em sua tarefa, e é assim que conseguiram 
entendê-la. Isso requer uma sensibilidade, que na minha 
opinião é trabalhada e fortalecida. Construir uma “orelha 
verde” é possível, num trabalho reflexivo próprio e em  
com-junto com os/as outros/as.

A construção da sensibilidade em quem educamos
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Formação permanente, sempre a formação 
permanente
A ideia de formação permanente está ligada a esta 
sensibilidade, neste processo é fundamental uma 
formação que possa ser implementada, criada, procurada 
e promovida por cada equipe nas suas comunidades de 
pertença. As redes comunitárias existem para serem usadas 
e, como sempre, como as redes 
são pessoas, nós somos nós; e 
nós, é uma palavra que define, na 
minha opinião, ou elemento básico 
de uma cultura.

Então... nada nos impede de 
aprender dos outros e com 
os outros em cada território e 
contexto em que se desdobram os 
processos educativos e de cuidado 
com as crianças. E fora dele 
também.

A formação e a construção 
da sensibilidade para o 
desenvolvimento da tarefa em 
sintonia com os meninos e 
meninas são responsabilidade 
não só dos/as educadores/as, é 

responsabilidade de todos/as nós que trabalhamos nos 
centros. Eu chamaria isso de nos transformarmos para 
transformar.

O “ chão de baixo”
Montar cenários lúdicos potentes e desafiadores, na minha 
opinião, é uma tarefa de equipe, onde as educadoras têm 

uma responsabilidade maior por estar à 
frente das salas, mas onde todos temos 
habilidades para apoiar e proporcionar 
melhores oportunidades lúdicas e 
ambientes com maior potência para 
o desenvolvimento da brincadeira 
e  da expressão em seu mais amplo 
espectro.

Ter o meio ambiente como aliado (ou 
terceiro/a educador/a) depende da 
decisão da equipe em transformá-lo 
a seu favor. Não é algo que só tem 
que recair sobre os responsáveis   e 
referentes das salas; respirar uma 
atmosfera lúdica, deve fazer parte dos 
objetivos do centro.

Não quero deixar de mencionar a 
importância neste processo do que a 

A construção da sensibilidade em quem educamos
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nossa querida Carmen Diez Navarro chama de “chão de 
baixo da escola”; chão que se move diariamente, chão 
que se move para lugares inesperados, desafia nossa 
humanidade e nosso papel profissional.

Esse “chão” que considero exige essa sensibilidade, que 
venho tentando expor neste texto, para convidá-los a 
um novo pensamento... esse chão se percebe ou não se 
percebe, se escuta ou não se escuta, sintonizamos ou não 
com as ideias, inquietações e problemas que os meninos 
e  as  meninas nos “contam” nas salas, em forma de 
palavras, mobilidade corporal, brincadeiras, mordidas, 
choros...

(...) aqui estou tentando esclarecer e colocar em ordem o 
que durante esses anos tenho pensado, sentido e ouvido 
sobre o assunto, porque a verdade é que essas coisas me 
assombram por dentro, por causa daquele “debaixo” que 
cada um de nós tem, e é aí que se cozinham as emoções, 
os desejos, os medos... e tantas coisas... E é agora, a 
raiz de optar com toda a seriedade por uma escola onde 
as relações são o motor de arranque da aprendizagem 
onde os afetos estão presentes, onde cada um/uma é 
levado/a em conta em sua particular e magnífica diferença, 
onde cabem os desejos, dúvidas, risos ou tristezas... das 
crianças e de todo o seu universo sentimental... (Díez 
Navarro, C 1998: 95 )

O “chão de baixo” da escola, trabalha com os outros, 
trabalha com nós mesmos, formação permanente, 
exposição a experiências estéticas e culturais, com 
diversidade de materiais, abertura para refletir sobre a tarefa 
com os/as outros/as, deixando-nos desafiar nesse processo, 
tanto pelas vozes das crianças, das famílias, dos/das 
companheiros/as de trabalho e pela nossa própria avaliação 
do que fazemos... Considero esses são pontos importantes, 
um caminho possível e potente de construir essa 
sensibilidade para o desenvolvimento da tarefa educativa.

Registo reflexivo da Jornada de Formação com 
Educadores da Primeira Infância, próprio:  As 
experiências estéticas compartilhadas, como ir ver 
a Cortina Dalí no Sodré, participar nas atividades 
do “Dia do Património”, passear pelas ruas da 
Cidade Velha para exercitar o olhar , escuta, e todos 
os sentidos integrando o conteúdo “observação-
escuta-registro”, observando e ouvindo a cidade, 
suas construções, objetos, personagens...ritmos...
explorando os espaços do Teatro Solís, ouvindo uma 
história em uma de suas salas, permite o acesso a 
um tempo para si mesmo, para trabalhar consigo 
mesmo, com a memória, a sensibilidade; produz uma 
mobilidade do mundo interno. Nos descentralizamos 
da sala de formação para focar na formação, nada 
mais importante, principalmente se falarmos de 
formação para educadores da primeira infância...

A construção da sensibilidade em quem educamos
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“Sem esquecer que o espaço é sempre um campo estético, 
vinculado também à qualidade do próprio jogo simbólico 
pela sedução da beleza”. (Abad, J. 2006: 147)

Criar com os/as otros/as
A Primeira Infância precisa de adultos que sejam 
estimulados a exibir cenários ricos de brincadeiras e 
desafiadores, não apenas virar cestas com encartes, 
madeira, ou qualquer outro material... que possa ser um 
momento da sala... sempre oferecido... ou oferecemos 
como um centro.

Javier Abad também diz que participar e fazer parte de uma 
cultura lúdica nada mais é do que viver em relação por meio 
do brincar.

Ser estimulado a criar com os/as outros/as é um belo desafio, 
o desejo é alimentado enquanto nos preparamos para 
brincar, ser aquele/a cenógrafo/a de que falam Malaguzzi 
e Abad... e se sentimos que não temos essa capacidade, 
convidemos outros/as que certamente encontraremos como 
companheiros/as no centro para esta viagem…

SANDRA CARDONA
Lic. Psic. Professora. Conselheiro da Primeira Infância. Oficina 
de Plástico. Mestre em Psicologia e Educação. UdelaR.
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De Rosário, Argentina, eles nos falam sobre as “Paisagens da Nova Cidadania” com a criação do Tríptico da 
Infância e do Tríptico da Imaginação, - espaços públicos para brincar e conviver, voltados para as crianças, mas 
não só para elas: um espaço que provoca um encontro intergeracional criativo onde se articula realidade e 
imaginação, lógica e criação, jogos, linguagens, natureza e cultura.

O artigo do Uruguai nos conta sobre a experiência de transformar o espaço de um Centro de Atendimento à 
Infância e Família que atende crianças de 0 a 3 anos em uma das regiões mais vulneráveis   de Montevidéu. 
O texto mostra como o diálogo com as práticas educativas e com as necessidades e interesses das crianças 
permite aprimorar as propostas educativas nos diferentes espaços da escola.

experiências

>>
>>

    CHIQUI GONZÁLEZ

  Paisagens da nova cidadania

  
 
  PAOLA DI STÉFANO, CAROLINA LORENZO, NATALIA PORCELLI Y CECILIA SANDER

 Transformando um espaço possível
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A aventura espacial
Os Tripticos nasceram em Rosário e Santa Fé, Argentina, 
como um desafio. Por sua vez, foram apresentadas como 
oportunidades repletas de questionamentos.

Seria possível criar espaços públicos, permanentes, 
destinados ao brincar e à convivência, a começar pelos 
pequenos, mas na realidade destinados a toda a cidadania?

As perguntas poderiam ser mais específicas.
Existe uma maneira de colocar em ação, no objeto, na 
forma, na cor, o “modo de estar no mundo de uma criança” 
para transformá-lo em uma nova configuração no espaço 
da utopia da convivência, onde as grandes metáforas do 
humano se apresentem, se construam e se desconstruam 
e onde seja possível entrar num mundo intergeracional e 
criativo?

Seria possível projetar espaços expositivos de interação 
permanente que contribuíssem para a construção de 
vínculos entre as pessoas, dando liberdade e dignidade aos 

cidadãos, e não imitando de forma alguma as estratégias de 
mercado?

Seria possível construir ambientes que sejam múltiplos 
e contenham em sua arquitetura uma visão estética de 
mundos extracotidianos e, ao mesmo tempo, a sensação de 
conter muitos mundos e climas, um dentro do outro?

Seria possível criar com a paisagem, a arquitetura e a 
ambientação uma intervenção no espaço-tempo para que o 
tempo passasse de “outra forma”, que os espaços criassem 
emoções e apropriações, a luz e o “direito ao escuro” 
provocassem contrastes, sentimentos de estranheza, caminhos 
não lineares, olhares cautelosos, percepções diferentes, enfim, 
colocando o corpo sem divisões corpo-mente?

Seria possível, enfim, que o trânsito não fosse linear e 
que a viagem e o desvio pudessem ser recuperados em 
aprendizado e prazer? Seria possível que o Museu-anti-
museu se tornasse a jornada mítica do viver, a jornada de 
aprender a conviver?

experiências
Paisagens da nova cidadania: Tríptico da Infância e Tríptico da Imaginação

CHIQUI GONZÁLEZ 
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“Os espaços são como as pessoas. 
Eles nascem, crescem, se transformam.

Alguns têm aventuras.”
Pablo Neruda
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La Granja de la Infancia nasceu em Rosário, Argentina, 
em maio de 1999, um passeio urbano que inaugurou uma 
nova forma de pensar a cidade. Depois vieram El Jardín 
de los Niños, no parque central da cidade, e La Isla de 
los Inventos, na antiga estação ferroviária junto ao rio. 
Em dezembro de 2010, na cidade de Santa Fé, El Molino, 
Fábrica cultural, La Esquina Encendida e La Redonda, 
Arte e vida cotidiana, celebraram o nascimento de um 
novo Tríptico.

Esses espaços não se diferenciam entre si por divisões como 
meio ambiente, cultura, ciência e construção. Cada um deles 
contém toda essa oferta. Seus campos e desenvolvimentos 
poderiam ser assim sintetizados: La Granja é o corpo 
brincando entre natureza e cultura. El Jardín convoca o 
poder da imaginação para inventar, inovar, criar o poético. La 
Isla trabalha com materiais, linguagens, mídias e suportes, 
fazendo da construção um compromisso intergeracional. La 
Redonda coloca a vida cotidiana em jogo e movimento. El 
Molino implanta toda uma fábrica de design e construção 
para experimentar diferentes materiais. La Esquina é jovem 
e promove o encontro, a criação e a participação coletiva.

Trata-se de integrar as dicotomias corpo-mente, teoria-
prática, forma-conteúdo, objeto-sujeito, bem como superar 

Todas as questões supracitadas, e infinitas, alimentam esta 
introdução porque são, em última análise, as bases, os 
percursos e os objetivos dos lugares que compõem o Tríptico 
da Imaginação e o Tríptico da Infância.

Para contar brevemente a aventura de seus espaços, 
diremos antes de tudo que os nomes não são felizes ou pelo 
menos não “dizem o que dizem”. Talvez isso seja um mérito, 
pois nada é apenas o que se nomeia, “é algo mais e outra 
coisa”, como disse a grande poetisa argentina Alejandra 
Pizarnik.

experiências
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Congresso Infantil O Futuro das Palavras ‘Reunidos na Ilha das Invenções Na foto, 
5.000 meninos e meninas de 4 a 14 anos de toda a América Latina discutem o 
significado e o valor das palavras em 4 de novembro de 2004, quando o Congresso 
dos Espanhóis A linguagem está ocorrendo em Rosário.

Paisagens da nova cidadania
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a divisão entre artes e ofícios, ética e estética, através dos 
grandes promotores do ser humano e da vida: a brincadeira 
e o ritmo, a ideia de percurso, trajeto, viagem.

“Há horas na infância em que toda criança é um ser incrível, 
aquele que percebe o espanto de ser. Descubramos 
assim, em nós, uma infância imóvel, uma infância sem 

devir, liberta do mecanismo do almanaque.”
Gastón Bachelard

Com as crianças para todos
Uma criança pequena não percebe a diferença total entre o 
real, o imaginário e o simbólico. Um galho pode ser, durante 
o dia, uma árvore com nome científico. À noite, poder ser a 
sombra do medo, e ao amanhecer, o próprio medo, “aquela 
outra coisa”.

A criança ainda não construiu o pensamento lógico formal, 
nem lhe foi ensinada a relação causa-efeito. Portanto, 
nela nascem explicações mágicas, lógicas diferentes do 
silogismo e poéticas que despojam, a nosso ver, a lógica 
da suposta lógica. Uma criança não divide corpo e mente. É 
seu corpo e ela o percebe como outro apenas quando sente 
alguma dor e está com fome. Algo assim como perceber o 
corpo apenas quando tem um sintoma.

A criança aprende através da ação, do brincar e da 
transformação. Ele ama e se apaixona pelo mundo das formas. 
A redondeza e o som das palavras lhe causam emoção. Não 
foi alcançado pela separação forma-conteúdo em que o 
sentido parece “engolir” o devaneio da dimensão formal.

A criança vive imersa no ritmo da vida e das coisas. Ela 
coloca seu próprio corpo em ritmo o tempo todo e se 
surpreende com o espaço como algo mais do que os 
cenários de sua vida. 

Fábrica de papel da atual 
Isla de los Inventos de Ro-
sario. As folhas das árvores 
se transformam em folhas 
para fazer construções 
de papel apenas com te-
soura e borracha. Um dos 
Quiosques que compõem 
o sistema de Quiosques de 
Arte Atual Isla de los Inven-
tos de Rosario Quiosque 
de formas geométricas. 
Mostra “Como coisa do 
seu coração” (sobre a 
felicidade, entre a infância 
e o mundo adulto

Paisagens da nova cidadania
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Os “mundos dentro do mundo” que esse espaço implica, 
tão bem apresentados nas histórias infantis tradicionais, 
significam a passagem de uma realidade para outra, o 
ritual de entrada no fantástico, no mágico, no diferente. 
O espaço é uma metáfora do próprio crescimento e do 
encontro com os outros. Constitui um campo imaginário 
de aprendizagem e invenção.

Nessa perspectiva, chegamos a um conceito revelador em 
nossa prática: as crianças nos oferecem certas “entradas” 
para a utopia do humano enunciada a partir delas e para 
todas as idades.

Assim nasceram os espaços com uma forte configuração 
estética, que escondem metáforas e mistérios a que o adulto 
lhes dá um significado emocionante: uma cadeira de balanço 
com uma canção de embalar pode lembrar a origem; o caos 
contado como uma explosão de cores e formas pode ser uma 
festa e um momento maravilhoso para o início do universo; 
as pedras que cobrem palavras censuradas pela ditadura, 
convidam a libertá-las do peso que as esconde; as fábricas 
têxteis nos colocam na cultura da máquina de costura criando 
o vestido de noiva ou a colcha da cama que nossas mães nos 
fizeram; a fábrica de madeira imita o barracão do avô, onde se 
criava um barco numa garrafa ou uma torre de fósforos entre a 
magia das ferramentas e os dias de chuva.

Um modelo completo de cidadania: não se constrói sem 
costurar pedaços de memória, sem descobrir a beleza das 
formas e sua capacidade de ser o conteúdo, sem viajar 
juntos pela vida para aprender.

Por isso, criamos artefatos de madeira, fábricas, jogo de 
palavras, onde se encaixam o barracão de ferramentas e 
o cubismo, a quermesse dos bairros antigos e o grotesco 
argentino, a abstração geométrica e a cultura dos trens, a 
poesia e a ciência da incerteza. São saberes aprendidos 
na ação, com um corpo que não se comporta, ou seja, 
distribuindo afetos, encontrando soluções. Diferenciar-nos 
e unir-nos, para produzir a transmissão de conhecimentos e 
experiências que herdamos.

Brincar e construir para saber que somos protagonistas 
da História e da nossa história. Os “novos” vêm dizendo 
em ação que o mundo parou e que a beleza não está 
atravessando o fazer humano.

Pelo que foi dito, propõem-se o Tríptico da Infância e o 
Tríptico da Imaginação a:

• Integrar o mundo adulto na utopia narrada de conviver, 
criar e viajar no tempo e no espaço entre gerações.

Paisagens da nova cidadania
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• Combater dicotomias que não favorecem a harmonia do 
corpo e as possibilidades de exploração e crescimento. 

• Uma concepção não linear do tempo-espaço. A 
memória como recuperação subjetiva e coletiva. O extra-
cotidiano para denunciar a lógica consumista e midiática 
de um determinado cotidiano.

• Um compromisso com o mundo poético e as operações 
criativas. Faça o pensável e o impensável. O exercício 
do brincar como aprendizado do movimento interno dos 
processos criativos. 

• Uma integração constante de múltiplas linguagens 
como recarga simbólica em um mundo tendente 
à literalidade, afastando o conceito de linguagem 
da arte e das linguagens expressivas, visto que a 
linguagem é mais abrangente e democrática: são 
mundos simbólicos, autorregulados em seus elementos 
significantes, construtores de sentido, que podem 
ser escritos ou grafados, expressos e comunicados 
a outros, que fazem a mediação entre nós e são 
essenciais quando se trata de conhecimento. As 
linguagens, mídias, desenhos e suportes são a forma 
como a cultura nos torna seres humanos imaginativos, 
projetuais, memoráveis, afetivos, solidários, únicos. 
Afinal, o corpo é uma linguagem e é, por sua vez, 
a encruzilhada e o dispositivo de ação de todas as 
linguagens.

“O verbo ser..., toda a essência da linguagem está nesta palavra 
singular. Sem ela, tudo teria permanecido em silêncio e os 

homens, como certos animais, teriam podido fazer uso da voz, 
mas nenhum desses gritos lançados jamais teria elaborado a 

grande cadeia da linguagem...”
Michel Foucault 

Narrativas museológicas. O texto dramático.
Devemos começar dizendo que nossos Trípticos combinam 
origem e reprodução. Somos filhos da arquitetura e da 
paisagem, da cópia e da desconstrução. Nossos espaços 
não seriam possíveis em outro momento histórico.

Os seis lugares estão dispostos como rotas que contêm 
um caminho dentro do outro, como Alice passando por 
espelhos, cuja multiplicidade convida à viagem com desvios. 
Os percursos têm apostas estéticas muito diferentes, 
colocando texturas e linguagens predominantes no centro 
da ação. A montanha encantada, por exemplo, é pedra 
escrita e vegetação variada, uma instalação sonora 
onde as árvores falam como memória, a água canta 
dividindo o tempo e a pedra indica o destino como nas 
mitologias conjuntivas. De uma plataforma de estação 
ferroviária, lúdica e austera, uma porta nos leva a uma 
fábrica bagunçada e ativa. Lá, o papel nasce, impresso, 
estampado, costurado e montado. Subindo à fábrica têxtil, 
o tempo pára entre o tear e a manta de todos enquanto 

Paisagens da nova cidadania
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um mundo adjacente de telas iluminadas transforma um 
desenho em movimento.

Um dos Quiosques que compõem o sistema de Quiosques de Arte Atual 
Isla de los Inventos de Rosario Quiosque de formas geométricas. Espetá-
culos “Como coisa do seu coração” (sobre a felicidade, entre a infância 
e o mundo adulto)

Dispositivo Homenagem ao mundo da cor, feito na Ilha das Invenções 
(Tríptico da Infância. Rosário) e La Redonda. Arte e Cotidiano (Tríptico 
da Imaginação. Santa Fé. Capital)

Em nenhum caso há visitas guiadas. Ninguém explica o 
caminho. As exposições estão escritas, e cada visitante, 
à maneira de quermeses e festas populares, se detem na 
posição que deseja.

Existem várias narrativas para organizar as exposições, mas 
elas são secretas. As conhecemos aqueles de nós que criam 
dispositivos lúdicos e projetam a configuração e a montagem.

A narrativa dos Trípticos assemelha-se ao teatro de objetos: 
a luz define os espaços, a tela separa, os objetos nos 
convidam a dar vida, investigar e imaginar. Um espaço 
cenográfico onde os materiais e as coisas fazem do cidadão 
o protagonista e, de sua cena, a cena dramática.

Os animadores trazem-lhes possibilidades, são seus 
cúmplices, ajudam-nos a manipular a ilusão e a cuidar 
da situação criativa. Promovem o encontro entre pessoas 
e coisas que começam a vibrar. São companheiros na 
transição dos ritos de passagem espaciais e vitais.

Tudo acontece em lugares onde o tempo é diferente, cada 
um se olha em suas telas interiores e vive o drama de criar 
com os outros. A beleza se apossa do nível do trabalho.

A narrativa não é um roteiro com base conceitual, é um 
texto dramático onde se colocam em confronto e alteridade, 
buscas e materiais, corpos e saberes.

Paisagens da nova cidadania
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“Vamos cuidar do público, porque para alguns é a única coisa.”
Javier, 10 anos

Hall de entrada da exposição “El cielo en la vereda” dedicada a María 
Elena Walsh. Dispositivos lúdicos, Canção de Jacarandá e Canção de 
jardineiro construção de murais de folhas de madeira e costura de
rosetas de jacarandá. Technopolis Villa Soldati, Ano 2021 e 2022

O desafio público.
Devemos enfatizar que esses lugares seriam impossíveis 
sem fazer parte do público. Integram um conjunto de 
espaços públicos estendidos no território. Um projeto 
pedagógico urbano que visa completar o sistema 
educacional formal com um sistema amplo, rico e plural, 
que apoia uma concepção de meio ambiente como 
paisagem de cidadania.

O espaço público é: território de encontros, cruzamentos, 
aprendizados e construção de vínculos; patrimônio 
para desfrutar e transmitir aos nossos filhos; escola de 
convivência e democracia, política da arte de conviver; 
memória do passado e marca urbana onde nossa identidade 
em mudança é deslocada; bem comum, espaço para todos, 
fábrica de ideias e significados imaginários; ambiente natural 
e social; conjunto de serviços e ações para o fortalecimento 
da sociedade civil.

Por tudo isso, os Trípticos garantem acessibilidade 
econômica, urbana e social, não preveem a venda de 
produtos que afastem as famílias do brincar e da criação, 
e implementam um sistema duplo de atenção às escolas e 
famílias que cria uma multiplicidade de relações e introduz 
critérios de igualdade e inclusão social.

Paisagens da nova cidadania



48<< >>

in-fân-cia latinoamericana                         Editores            Redação           Coordenação             Conselhos            Apoios

 nº34 
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
AGOSTO 2022

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

as 100
linguagens  
da infância

história da  
educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

experiências

Vitrine de brinquedos fei-
tos à mão por diferentes 

gerações de latino-
americanos. Evento: 

“Crianças de 40”  
Tríptico da Infância do 

Rosário 2016

A arquitetura, a luz, a cor, as texturas, são pensadas a partir 
do corpo do cidadão e dispostas para promover os vínculos 
interpessoais. Assim o descanso, os ritmos, a apropriação 
do lugar são atravessados por um minucioso estudo 
temporal-espacial, fazendo da poética e da metáfora uma 

máquina de transformação. O som ambiente não indica 
nem oferece. Projeta-se silêncio e o próprio som do estar 
junto, do brincar e do fazer.

As paisagens da cidadania nos fazem vislumbrar 
pessoas livres, escolhendo rotas, animadas pela ação e 
transformação, em ambientes multissociais e multiculturais, 
envolvidas em diversas estéticas, encontrando sentido 
e aprendizado. É uma paisagem entre nós, baseada na 
metáfora, na imaginação e na esperança.

Uma forma de encenar a utopia do viver e o percurso 
educativo.

CHIQUI GONZÁLEZ 
Representando as pessoas que criaram os trípticos. 
Assessora de infâncias do centro cultural Néstor Kirchner 
(Buenos Aires).

Paisagens da nova cidadania
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PAOLA DI STÉFANO
CAROLINA LORENZO
NATALIA PORCELLI
CECILIA SANDER

Resumo
Este artigo apresenta o processo de transformações que 
o Centro CAIF Padre Víctor vem realizando em relação à 
sua estrutura predial, buscando, a partir dela, responder às 
necessidades e interesses de meninas e meninos de acordo 
com uma proposta educativa que favoreça seu protagonismo . 

Introdução
O Plano CAIF1 é uma política pública que o Estado uruguaio 
concebeu em 1988 e que visa a promoção e proteção 
dos direitos de meninas e meninos entre 0 e 3 anos 
de idade, através da implementação de dispositivos de 
atenção direta e acompanhamento às famílias, co-geridas 
por Organizações da Sociedade Civil ou Cooperativas e 
Fundações. Atualmente, este Plano tem uma cobertura 
que atinge 88.627 meninas e meninos,2 em 462 Centros 
distribuídos por todo o país.

O CAIF Padre Víctor funciona desde 2014 e é administrado 
pela Associação Civil Congregação Irmãos da Misericórdia do 
Uruguai. Está localizado na área D da cidade de Montevidéu, 
no bairro Las Acacias. O referido território está entre os mais 
vulneráveis   do Departamento, com 40%3 de sua população 
com pelo menos uma Necessidade Básica Insatisfeita.

experiências
Transformando um espaço possível
 

Antes da implementação deste dispositivo, a Associação 
Civil tinha uma presença territorial de mais de 30 anos 
através de várias iniciativas educativas e sociais que 
respondiam às necessidades da comunidade.

Atualmente, acompanha uma população de 118 meninas 
e meninos e suas famílias em dois Programas: Experiências 
Oportunas, para meninas e meninos de 0 a 2 anos; e o 
Programa de Educação Infantil, para meninas e meninos de 
2 e 3 anos.

Este Centro vem se perguntando, desde a sua criação, 
como oferecer experiências educacionais de qualidade. 
Dentre as questões levantadas, o espaço físico é uma 
dimensão relevante na medida em que possibilita a 
realização de um ambiente que “interage, se modifica e 
[toma] forma em relação aos projetos e experiências de 
aprendizagem de crianças e adultos e por meio de um 
diálogo constante entre arquitetura e pedagogia” (Reggio 
Children, 2011, p. 13).

Este artigo analisa a experiência do CAIF em relação ao 
trabalho realizado para intervir nos espaços exteriores do 
Centro, buscando favorecer múltiplas oportunidades de 
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aprendizagem para meninas e meninos em situação de 
vulnerabilidade.

Numa primeira seção, será descrito o conjunto de situações 
que dão origem às intervenções realizadas no espaço físico. 
Numa segunda seção, serão aprofundados os processos 
desenvolvidos pela equipe de trabalho, para definir as 
áreas e estratégias de transformação do espaço. Por fim, 
serão relatadas algumas das intervenções realizadas e os 
critérios que foram levados em consideração na concepção 
e implementação das mesmas.

A origem das intervenções realizadas
O CAIF Padre Víctor desenvolve uma proposta educativa 
que concebe meninas e meninos como sujeitos de 
direitos, pessoas ativas e possuidoras de capacidades 
para seu desenvolvimento; construtores e protagonistas 
(Rinaldi, 2001). Sabendo que cada contexto familiar é 
particular, e que essa diversidade é fonte de riquezas 
e desafios educativos, propõe-se uma abordagem que 
recupere a singularidade de cada pessoa atravessada pelas 
características da fase vital em que se encontra. Cada 
menina e cada menino gosta de aprender e constrói suas 
próprias maneiras de fazê-lo.

A equipe de trabalho quer incentivar uma proposta educativa 
que tenha como ponto de partida fundamental essa visão 

das infâncias. Para isso, são concebidos e implementados 
espaços de jogos que convidam as crianças a manifestarem 
o seu interesse e curiosidade, bem como reconhecíveis 
e próximos das suas experiências anteriores, apelando à 
investigação. São espaços que lhes permitem funcionar de 
forma independente.

No entanto,independentemente dessa abordagem, as 
instalações do Centro não apresentavam, inicialmente, 
características que favorecessem essa proposta. O edifício 
em que funciona não havia sido projetado especificamente 
para a primeira infância e, ao longo dos anos, uma série 
de adaptações foram feitas para que o espaço físico 
favorecesse o desenvolvimento de propostas educativas de 
qualidade.

Essas adaptações foram fruto de uma escuta atenta 
às crianças e suas famílias, percebendo necessidades 
e interesses que a comunidade educativa e de bairro 
apresentavam. Entre as indicações estavam a escassez 
de espaços ao ar livre no bairro, a falta de locais para 
recreação e a falta de oportunidades de contato com a 
natureza.

A vida cotidiana dava conta da fruição de meninas 
e meninos nos espaços exteriores do Centro e da 
oportunidade que o movimento e a brincadeira ao ar livre 
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geravam no desenvolvimento motor, emocional, sensorial e 
relacional. Estas situações motivaram a equipe de trabalho 
a problematizar os espaços físicos exteriores e a pensar em 
possíveis alternativas para otimizá-los.
 
Processo de trabalho
O processo que levou à 
transformação do espaço 
envolveu, inicialmente, a geração 
de instâncias de troca na equipe 
de trabalho para refletir sobre 
as oportunidades e desafios 
apresentados pelos espaços físicos 
no CAIF. Cabe destacar a abertura 
e o trabalho conjunto com a 
equipe gestora e a Associação 
Civil para acompanhar e viabilizar 
o desenho dos lugares, colocando 
no centro as necessidades e 
interesses de meninas e meninos.

A busca de material bibliográfico, 
a visita a outros centros 
educacionais, o trabalho em 
equipe com profissionais do 
mundo da arquitetura, design e 
paisagismo, a investigação de 

materiais e o teste de diferentes croquis foram chaves 
relevantes para o processo.

Dentre as intervenções realizadas, destaca-se a inclusão 
de um espaço físico que possibilitasse 
o encontro com a natureza. Um lugar 
de conexão com a polissensorialidade: 
a terra em seus diferentes estados, a 
luminosidade que o Sol dá, os pequenos 
e diminutos animais que povoam o lugar, 
os aromas e cores das plantas, seus frutos 
e sementes, a brisa que move a grama e 
galhos de árvores, os sons do vento e dos 
insetos. Este espaço “Mistérios do jardim” 
materializa-se na aquisição de um jardim 
contíguo à construção do centro.

Por outro lado, foi possível ressignificar um 
corredor exterior que ligava as várias salas 
e pátios do edifício original. Com a intenção 
de favorecer a interligação do exterior e 
do interior, de permitir a apropriação de 
todos os lugares, por crianças e famílias, 
de permanência em espaços ao ar livre, 
consegue-se a conquista do lugar. Vai de 
um lugar de trânsito, de mera circulação, à 
concretização de um novo espaço de jogo 
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“A céu aberto”. Agora o corredor oferece uma oportunidade 
para propor vários contextos de aprendizagem. Do ponto de 
vista arquitetônico, para concretizar essa ideia, o piso foi 
modificado para nivelá-lo e oferecer melhores condições de 
habitabilidade.

Por fim, ocorreu a transformação do espaço do pátio. Várias 
instâncias de troca foram realizadas onde as visões foram 
compartilhadas em torno das necessidades, objetivos e 
intenções desse espaço de jogo. Para o projeto desta área, 
foi convocada uma equipe de arquitetos especializados na 
criação de espaços para a primeira infância e realizados 

trabalhos de forma articulada na sua realização. Tornou-se 
o “Espaço vivo” onde diferentes linguagens se comungam 
para dar lugar ao movimento, à sensorialidade da areia e da 
água, ao abrigo, ao esconderijo.

Protagonismo, versatilidade e beleza: chaves para a 
transformação
Este tempo de revisão e redefinição dos espaços exteriores 
permitiu-nos perceber a necessidade de estabelecer ligações 
entre a prática educativa e o desenho dos espaços. Tem 
sido um processo de aprendizagem, discussão, formação e 
construção coletiva que continua em movimento.
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Uma chave para promover a transformação tem a ver com a 
versatilidade dos espaços, na medida em que se entende que:

[... ]o espaço é algo vivo e em contínua transformação. 
Pensemos nele como um lugar flexível em constante 
mudança, que se adapta às necessidades; espaços 
de incerteza, de surpresa, de transgressão, que se 
modificam e acabam evoluindo com quem o habita. 
(Trueba, 2015, p. 60)

O processo realizado contou com um conjunto de 
marchas e contramarchas. Às vezes houve progresso, 
às vezes foi necessário parar e rever o que estava 
planejado. No entanto, sempre foi promovido com a 
intenção de articular o ideal com o possível: a chave 
não é projetar um espaço “ideal”, pois se for fiel ao 
que meninas e meninos precisam, o espaço deve 
ser transformado e oferecer infinitas possibilidades, 
singularidades e subjetividades. O que é possível é se 
adaptar à realidade, e pensar em como possibilitar que 
as crianças, em sua realidade cotidiana, habitem e se 
apropriem do espaço.

Por fim, vale ressaltar a importância da estética e da 
beleza na disposição dos espaços. Nesse sentido, a 
atelierista italiana Vea Vecchi no prólogo do livro “Estética 
no pensamento de Loris Malaguzzi” de Hoyuelos (2013) 
defende que é necessário que exista nos espaços:

Espaço físico do pátio antes do processo de transformação
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[...] uma atitude 
cotidiana, uma 
relação empática 
e sensível com 
o ambiente, um 
fio que liga as 
coisas umas às 
outras, um ar que 
leva a preferir um 
gesto a outro, a 
selecionar um 
objeto, a escolher 
uma cor, um 
pensamento; 
eleições nas 
quais se percebe 

harmonia, cuidado, prazer para a mente e para os 
sentidos. A dimensão estética pressupõe um olhar que 
descobre, admira e emociona. (p. 15-16)

As chaves apresentadas são, para a equipe de trabalho 
do CAIF Padre Víctor, achados pelos quais foi possível 
descobrir como o espaço físico se integra à proposta 
educativa a partir de nossa perspectiva sobre as infâncias. 
O principal desafio para o futuro é aprofundar essa linha 

de trabalho por meio de tarefas diárias e instâncias de 
formação que possibilitem a transformação contínua ao 
longo do tempo.

ED. PAOLA DI STÉFANO, 
MTRA. CAROLINA LORENZO, 
MTRA. NATALIA PORCELLI, 
MAG. CECILIA SANDER

Ilustração: Ed. Paola Di Stéfano
Fotografias: Ed. Mikaela Novo, Ed. Stephanie Barboza,
Lic.Santiago Pittamiglio e Pichón.uy

NOTAS:
1. Centro de Atenção à Infância e à Família
2. Dados extraídos da Memória Anual 2021, realizada pelo 
Instituto da Criança e do Adolescente do Uruguai. 
3. Dados extraídos do Instituto Nacional de Estatística 2011.
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MAGALY MILAGROS GARRIDO AYRE
ROSINA VANESSA SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Desde a década de 1980, foram concebidos 
instrumentos que permitem medir a qualidade dos 
espaços para crianças. Até o momento, existem várias 
ferramentas padronizadas que foram usadas em 
diferentes países ou cidades, com diferentes níveis de 
sucesso ou de acolhida. Essas ferramentas permitem 
gerar indicadores que ajudam a ter medidas por 
meio de pontuações altas e baixas que qualificam as 
características dos espaços infantis. Por exemplo, em 
algumas cidades dos Estados Unidos da América esses 
instrumentos ajudam a ter um padrão que permite 
qualificar ou não os ambientes como adequados para uso 
por meninas e meninos. Mas, talvez, o verdadeiro valor 
desses instrumentos não esteja na possibilidade de gerar 
mudanças no sistema educacional, mas na contribuição 
que eles podem oferecer a cada unidade educacional em 
particular, às unidades que encontram no seu uso uma 
oportunidade de melhoria no nível institucional.
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Usos de instrumentos que medem espaços para 
crianças
Os espaços educativos “são ambientes que promovem 
o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. 
Esses espaços facilitam as inter-relações dos estudantes 
com pessoas, objetos, realidades ou contextos, que 
proporcionam experiências e informações valiosas para 
atingir objetivos específicos ou resolver problemas com 
pertinência e criatividade. Esses espaços são desenhados 
e organizados de acordo com as concepções sobre como 
os estudantes aprendem, e são utilizados de acordo com 
as intenções pedagógicas dos/as professores/as e a própria 
curiosidade dos estudantes” (Minedu, 2016a. p. 193).

Especificamente, o ambiente educacional de qualidade 
refere-se a “como a organização dos espaços, 
equipamentos lúdicos e móveis dentro e fora da sala-
referência respondem à criança como sujeitos de ação, 

Contribuições para a instituição educacional: instrumentos que medem  
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gerando interesse e oportunidades de aprendizagem. Da 
mesma forma, nesse ambiente, deve ser assegurada a 
existência de materiais acessíveis, suficientes e adequados 
à idade dos meninos e/ou meninas para brincadeira como 
atividade principal no alcance de suas capacidades. 
Além disso, o ambiente deve, por meio de interações 
positivas, promover o raciocínio e proporcionar vigilância 
permanente às crianças, garantindo assim sua segurança 
física e emocional. Por fim, nesta área, a comunicação 
e a participação afetiva e efetiva de pais e mães devem 
ocorrer para fortalecer a identidade do menino e/ou 
menina” (Minedu, 2015a, p. 7).

Instrumentos como a 
Escala de Avaliação 
Ambiental da Primeira 
Infância (ECERS-R) e 
a Escala de Avaliação 
de Bebês e Crianças 
(ITERS-R) são usados   
em alguns países 
e regiões como 
padrões de qualidade 
ambiental; assim, 
tornam-se referências 
nacionais, regionais 

ou locais que nos permitem identificar onde estamos, 
para onde vamos e que ações devemos considerar para 
a melhoria contínua; assim como de conhecer o impacto 
das ações realizadas em relação à proteção da saúde, 
apoio e orientação para construir relações positivas, que 
estimulem o desenvolvimento e que permitam promover o 
desenvolvimento das habilidades comunicativas, criativas, 
cognitivas e motoras; além de disponibilizar para meninas 
e meninos diversos recursos e materiais relevantes, 
variados e em quantidade suficiente.

Uma iniciativa global é o Measurement of Early Learning 
Quality and Outcomes (MELQO), que visa medir tanto a 
qualidade dos ambientes de aprendizagem na primeira 
infância quanto a aprendizagem e desenvolvimento na 
primeira infância, de meninas e meninos, e é composta 
por dois instrumentos: (1) o Módulo Qualidade de 
Ambientes de Aprendizagem (MELE) que mede o 
ambiente físico, abordagens pedagógicas e exploração 
de conteúdos; e (2) o Instrumento de Desenvolvimento 
Infantil e Aprendizagem Precoce (CDL), que mede o 
desenvolvimento inicial de habilidades matemáticas 
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e de comunicação, desenvolvimento socioemocional 
e físico e função executiva. Essas duas ferramentas 
podem ser adaptadas a diferentes contextos e permitem 
relatórios globais e nacionais de relevância política sobre 
necessidades específicas para melhorar as salas da pré-
escola.

Da mesma forma, esses instrumentos têm importante 
potencial para serem utilizados no monitoramento das 
insittuições educativas, por exemplo, pelas autoridades 
que realizam o acompanhamento dos municípios, 
prefeituras ou instâncias locais de gestão educacional. 
Além disso, como apontamos no início, essas 
ferramentas podem ser utilizadas por instituições que 
buscam melhorar seus espaços educacionais de forma 
integral. No Peru, foi desenvolvido um guia que busca 
promover a qualidade dos espaços educativos a partir da 
implementação de diretrizes que permitam aos atores 
educacionais compreender e melhorar autonomamente as 
situações de seus contextos educativos (ver em Minedu, 
2016b). Esse contém insumos que ajudam a refletir 
sobre o entorno educativo  e a prática docente, além de 
identificar e tomar consciência das atividades que podem 
ser incorporadas, reforçadas ou deixadas de lado, com a 
intenção de gerar condições que beneficiem os meninos 
e meninas da Educação infantil.

Os direitos de meninas e meninos e a medição da 
qualidade dos ambientes educacionais
O uso de instrumentos confiáveis   que coletam informações 

sobre os fatores que intervêm no 
desenvolvimento e aprendizagem 
de meninas e meninos tornam-se 
referências fundamentais quando 
estão no âmbito do fortalecimento de 
concepções do melhor interesse de 
meninas e meninos como sujeitos de 
direitos, de ação mais do que de reação, 
abertos ao mundo, sociáveis, integrais, 

únicos e com diferentes capacidades e que se desenvolvem 
de acordo com sua maturidade e exigem diferentes 
aspectos que permitam atendê-los, como o uso de materiais 
educativos pertinentes, interações positivas entre professores 
e meninos e meninas, os equipamentos utilizados no 
estabelecimento educativo, os espaços recreativos, entre 
outros.

Sob essa perspectiva, o Ministério da Educação do 
Peru desenvolveu, em 2014, um estudo que visava ter 
indicadores para o nível de educação infantil por meio de 
uma linha de base (Minedu, 2015a). Foram coletadas 
informações sobre a qualidade do ambiente educacional 
e o desenvolvimento infantil de meninas e meninos 
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que frequentavam salas  de cinco anos de instituições 
educativas da modalidade escolar, nas áreas urbana e 
rural, e de gestão pública e privada, no âmbito nacional. 
Um dos instrumentos utilizados foi a versão revisada da 
Early Childhood Environment Rating Scale, conhecida como 
ECERS-R, que mede a qualidade do ambiente educacional. 
O outro é o EDI Early Development Instrument, que 
permite identificar o nível de desenvolvimento de diferentes 
populações de meninos e meninas. Da mesma forma, foram 
desenvolvidos questionários de fatores associados para pais, 
professores/as e diretores/as.

Os resultados desta avaliação nacional indicam que a 
qualidade do ambiente educacional no nível de educação 
infantil atinge o nível mínimo de qualidade, na média geral. 
Das seis subescalas avaliadas, três (rotinas de cuidados 
pessoais, espaços e móveis e atividades e materiais) estão 
abaixo do nível mínimo 
de qualidade, sendo 
recomendado gerar ações 
para atender esses aspectos 
avaliados. Da mesma 
forma, os resultados sobre 
o nível de desenvolvimento 
em meninas e meninos 
de 5 anos, indicam que 3 
em cada 10 crianças não 

desenvolveram competências e habilidades necessárias 
para iniciar o ensino fundamental e, como resultado 
específico, 1 em cada 3 meninas e meninos apresentam 
um desenvolvimento inadequado nas habilidades de 
comunicação e conhecimentos gerais, o que significa que 
essas crianças entrarão no ensino fundamental menos 
preparadas para aprender, colocando-as em situação de 
desvantagem em relação aos seus outros pares; portanto, 
requerem o planejamento de diferentes estratégias que 
favoreçam seu desenvolvimento integral, principalmente nas 
populações mais vulneráveis.           
                                                                                     
Esses instrumentos, como muitos outros, são usados   para 
fornecer relatórios nacionais e fazer comparações globais; 
mas noutros casos servem para avaliar e/ou monitorizar em 
nível dos serviços educativos, programas, redes ou distritos 
que fornecem dados específicos que facilitam a tomada 
de decisões oportunas e concretas; o único requisito 
importante é ter pessoal formado e/ou certificado para o uso 
dos instrumentos, o que permite ter informação fiável dos 
mesmos.

Obstáculos e desafios no uso de instrumentos 
padronizados
Há uma necessidade comum a todos os países de gerarem 
sistemas de dados de alta qualidade sobre a primeira 
infância que permitam tomar decisões sobre quais políticas 
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públicas implementar, com base nos resultados de relatórios 
de medição nacionais e/ou regionais. Essa demanda em 
grande escala inclui também informações sobre fatores 
associados da população estudada, o que implica a 
aplicação de instrumentos a diferentes atores educacionais, 
famílias ou comunidade; portanto, exigem um investimento 
substancial dos países, desde a elaboração e/ou adaptação 
por meio de processos piloto e validação das ferramentas, 
até a coleta e processamento dessas informações, 
são enormes os esforços que os países fazem para ter 
instrumentos padronizados e têm de lutar, em muitos casos, 
com o pouco tempo previsto para a implementação, a 
disponibilização de recursos, como pessoal qualificado em 
todos os processos, orçamentos aprovados oportunamente 
e a disponibilização de plataformas digitais que facilitem a 
recolha e tratamento da informação.

Da mesma forma, sabemos que instrumentos padronizados 
devem considerar a diversidade linguística, geográfica, de 
aprendizagem e cultural das crianças na primeira infância, 
uma vez que a população avaliada torna-se referência para 
comparação com outros grupos populacionais. Portanto, 
é necessário ter indicadores sobre essa diversidade e, 
por conseguinte, ter instrumentos validados e adaptados 
para essas populações específicas, tornando seu uso mais 
complexo.

Outro desafio do uso de instrumentos padronizados está 
baseado no resultado esperado da aplicação, caso seu 

uso considere um alto impacto devido às consequências 
que sua aplicação traz, como mudanças na estabilidade 
no emprego dos funcionários ou mudanças na gestão ou, 
considerando a continuidade de um programa, durante 
a implementação ele reunirá diferentes percepções ou 
oposições em seu uso, mas se o uso for de diagnóstico e 
monitoramento contínuo que permita fazer melhorias a curto 
e médio prazo, esses instrumentos têm maior aceitação. 
Da mesma forma, mesmo em nossa região não existe 
internalizada uma cultura de avaliação referente, contínua 
que permita a tomada de decisões em tempo hábil.

Sugestões às escolas
Antes de projetar, adquirir ou concordar com o uso de um 
instrumento de avaliação ou monitoramento, é necessário 
primeiro definir o que esperamos ter como resultado 
dessa avaliação e, com base nessa definição do resultado 
esperado, analisar quais instrumentos estão disponíveis e/ 
ou que poderiam ser adaptados para uso pelas unidades 
educacionais. A inclusão desse resultado esperado no 
planejamento das atividades institucionais permitirá gerar 
ações sinérgicas para o bem-estar de meninas e meninos.

Por fim, apontamos aspectos que devem ser levantados em 
conta na busca da qualidade de espaços adequados para 
crianças, principalmente para meninas e meninos menor da 
nossa sociedade.

• Brincadeira livre. Por se tratar de uma atividade 
espontânea, prazerosa e não dirigida, deve ser facilitada 
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com a devida 
organização dos 
setores na sala de 
atividades, bem 
como fora dela, 
quando o jogo é 
jogado livremente 
no recreio. Além 
disso, permitir e 
respeitar meninas e 
meninos encontrar 

um espaço para sua privacidade (por exemplo, quando 
querem ficar sozinhos ou na companhia de outro menino 
ou menina, sem interrupções).

• Interações positivas. A promoção de relações positivas 
entre crianças e corpo docente em um ambiente 
saudável favorece o amadurecimento emocional, físico 
e cognitivo. Nesse quadro, deve-se integrar a promoção 
da reflexão e do raciocínio, bem como a elaboração 
de normas e acordos de convivência. Além disso, as 
interações entre meninas e meninos, num quadro de 
relações respeitosas e cooperativas, que incluem a 
gestão adequada dos conflitos. Tudo isso, sem perder 
de vista as interações entre a equipe da escola e as 
interações entre o/a professor/a e a família.

• Organização de móveis, 
equipamentos e materiais 
dentro e fora da sala de 
atividades. Distribua os 
espaços considerando que 
eles facilitem o movimento, 
as interações, o tipo de jogo 
(tranquilo ou em movimento) 
para jogar, seja dentro ou 
fora da sala de aula. Para 
além de condicionar estes 
espaços com mobiliário, equipamentos e materiais 
variados, suficientes, adequados à idade, acessíveis e 

em boas condições, considerando 
o envolvimento de meninas e 
meninos nesta organização e 
implementação.

• Proteção e cuidado. 
Promover rotinas de cuidados 
pessoais e prevenção de doenças 
por meio de práticas de saúde, 
como lavagem contínua das 
mãos, assoar o nariz com lenço 
quando necessário, cobrir boca 
e nariz com o antebraço ao 

60<< >>

Contribuições para a instituição educacional: instrumentos que medem  
a qualidade dos espaços para crianças



61<< >>

in-fân-cia latinoamericana                         Editores            Redação           Coordenação             Conselhos            Apoios

 nº34 
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
AGOSTO 2022

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

as 100
linguagens  
da infância

história da  
educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

reflexões pedagógicas

espirrar ou tossir, entre outras. Além de garantir a 
manutenção adequada dos espaços para evitar perigos, 
ter materiais de emergência ao alcance, realizar práticas 
de segurança com as meninas e meninos garantem seu 
bem-estar físico

• Condições para o trabalho docente. Condicionar e/
ou gerar espaço para uso do corpo docente, como 
ter espaço para guardar seus pertences pessoais, 
ter banheiros para uso de adultos e espaços comuns 
para professores/as. Além disso, proporcionar-lhes 
oportunidades de desenvolvimento e crescimento 
profissional, acompanhamento, monitoramento, espaços 
de diálogo, avaliação reflexiva a partir da autoavaliação, 
tudo isso promove o bem-estar do/a professor/a no 
contexto educativo.  

ROSINA VANESSA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Psicóloga, professora universitária e consultora de pesquisa 
educacional sobre habilidades socioemocionais no Ministério 
da Educação do Peru.

MAGALY MILAGROS GARRIDO AYRE.  
Professora e consultora em capacitação, monitoramento e 
avaliação no Ministério da Educação do Peru.
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história da educação
Mário de Andrade e a Pedagogia Macunaímica1 celebram o centenário  
da Semana de Arte Moderna de São Paulo, Brasil

ANA LÚCIA GOULART DE FARIA

Mário de Andrade e a Pedagogia Macunaímica ao nível das crianças e em espaços abertos

Neste ano de 2022, celebramos os 100 anos da Semana de Arte Moderna, ocorrida em São Paulo, em 1922, e que elevou 
a cidade, por assim dizer, à condição de metrópole cultural no século XX.  Suas reverberações ocorrem até hoje, nos mais 
variados âmbitos da cultura e algumas das personagens que protagonizaram a experiência fazem parte hoje de nosso cânone 
artístico. 



63<< >>

in-fân-cia latinoamericana                         Editores            Redação           Coordenação             Conselhos            Apoios

 nº34 
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
AGOSTO 2022

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

as 100
linguagens  
da infância

história da  
educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

história da educação

63<< >>

O poeta escritor Mário de Andrade foi uma dessas 
personagens e, segundo muitos/as estudiosos/as, foi quem 
trouxe para o movimento, que se iniciava, uma verdadeira 
postura programática, no desejo de assentar as bases 
de uma Cultura Nacional na constituição das identidades 
brasileiras e no ingresso à modernidade, com a valorização 
do que nos era próprio, passando para isso pela cultura 
popular e pelo resgate das tradições, da memória e do 
folclore2. Em suas palavras:

Assim, Mário de Andrade abraça a oportunidade oferecida 
pelo prefeito de São Paulo à época, tido como um 
representante da burguesia ilustrada paulista, Fábio Prado, e 
torna-se figura-chave na implantação dos 4 primeiros Parques 
Infantis, na condição de um dos idealizadores e primeiro 
gestor do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal 
durante o período de 1935 a 1938.  

Mário de Andrade e a Pedagogia Macunaímica

EU SOU TREZENTOS...(7-VI-1929)
Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cincoenta,
As sensações renascem de si mesmas sem repouso,
Ôh espelhos, ôh! Pireneus! ôh caiçaras!
si um deus morrer, irei no Piauí buscar outro!
Abraço no meu leito as milhores palavras,
E os suspiros que dou são violinos alheios;
Eu piso a terra como quem descobre a furto
Nas esquinas, nos taxis, nas camarinhas seus próprios beijos!  
Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cincoenta,
mas um dia afinal eu toparei comigo...
Tenhamos paciência, andorinhas curtas,
Só o esquecimento é que condensa,
E então minha alma servirá de abrigo

 (In. Andrade, M. Poesias Completas. São Paulo: Martins Editora, 1955. p. 221.)
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Em espaços abertos e com instrutoras contratadas e 
formadas para organizar as atividades para crianças de 3 a 
12 anos, filhos e filhas de famílias operárias, era propiciada 
a oportunidade de que as crianças pudessem viver a infância 
brincando, em contato com a natureza, se apropriando de 
manifestações culturais brasileiras pesquisadas por Mário 
de Andrade e produzindo história e cultura.  As crianças 
maiores frequentavam os parques em período oposto ao 
da escola, enquanto as crianças de 3 a 6 anos ficavam em 
tempo integral nos parques infantis.  

Crianças vestidas  
de pétalas

Mostram a representação da Nau catarineta

Formação da vitória-régia pelas 
crianças revelando as manifes-
tações populares tradicionais 
investigadas por Mário de Andrade

Mário de Andrade e a Pedagogia Macunaímica



65<< >>

in-fân-cia latinoamericana                         Editores            Redação           Coordenação             Conselhos            Apoios

 nº34 
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
AGOSTO 2022

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

as 100
linguagens  
da infância

história da  
educação

experiências

cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

história da educação

65<< >>

Alguns relatos recentes das crianças então frequentadoras 
dos Parques Infantis nos informam sobre como as crianças 
viviam essa experiência: 
 

Nós, crianças, brincávamos na rua. Agora, com o parque, 
meus pais podiam trabalhar mais tranqüilos, ele na SP 
Railway e ela na fábrica de tecidos. O parque para nós 
foi a liberdade. Aqui podíamos nos divertir sem vizinhos 
brigando: “Não faça isso, não pule o muro, não suba na 
cerca”!
 
Mas é que no parque eu tinha tudo o que precisava: as 
professoras que tomavam conta, aulas de música, crochê, 
bordado; era tanta coisa boa que eu ficava por aqui 
mesmo, não voltava para casa. 

O terreno era todo grande, e havia bancos para a gente 
sentar no meio das flores. Era lindo! O parque tinha 
poucas salas. Era só o lugar onde serviam o lanche e a 
salinha onde Dona Ida ensinava os trabalhos manuais”
(Revista Escola Municipal 1985, p. 6-29, apud Faria, passim)

 
Essa foi a origem da rede de educação infantil paulistana – a 
primeira experiência brasileira pública municipal de educação, 
embora não-escolar, para crianças de 3 a 6 anos. 

Fica a pergunta: Como as linhas dessa tessitura unem as 
iniciativas educacionais, do âmbito das políticas públicas 
de Educação e de Cultura, com os princípios modernistas 
inicialmente apontados durante a Semana de Arte de 1922 e, 
posteriormente, em busca de amilhoramento, como diria Mário 
de Andrade, reformulados e aperfeiçoados por iniciativas como o 
Movimento Pau-brasil e o Movimento Antropofágico3?

A aproximação inicial entre os modernistas e o poder público 
paulista se deu a partir da associação  nascida com a proposta 
de gestão para o município de São Paulo em que se articulavam 
os interesses de grupos de intelectuais que almejavam  tornar 
as áreas de Educação,  Arte e Cultura públicas os focos de 
iniciativas inovadoras,  com a ampliação da esfera de atuação 
do Estado, propondo, nesse sentido, uma diversidade de 
escopos de ação, como o fomento às ações centradas em 
bibliotecas, teatros, cinema, rádio, espaços para práticas 
esportivas, culinária, documentação e arquivos (cf. Faria, 1995). 
Com concepções e objetivos diferentes, os intelectuais 
modernistas e os políticos paulistas encontraram, nesse 
movimento, um projeto comum, ao destacar a relevância de uma 
política cultural nos processos de formação e educação públicas.  
Para além da valorização da pauta cultural como formativa e 
fundamento de uma sociedade moderna e mais democrática, 
havia também a preocupação com um projeto nacional, de país e 
sociedade, que se impunha como necessidade histórica. 

Mário de Andrade e a Pedagogia Macunaímica
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No nível de gestão da política, a confluência ocorre na 
manifestação do idealismo de Mário de Andrade, com sua 
atenção e seu respeito para com as crianças, que fazem com 
que ele conceba um espaço para educar as crianças das 
camadas populares, nas experiências com jogos, espaço aberto 
e nacionalismo, em tudo diverso daquelas ações voltadas 
para disciplinar o operariado, comuns naquele período em 
várias partes do mundo, afeitas ao regime totalitário como 
o da Alemanha de Hitler. Em suas ações, a percepção das 
atividades educativas não é a de um sinônimo do trabalho, 
mas como momentos de brincadeira e ócio4 em que há 
folguedos e oportunidades de vivenciar manifestações da 
cultura brasileira, de expressar-se, conviver com a natureza e 
com pessoas de idade e origem étnica e cultural diversificadas. 
Assim ele enfatizava os aspectos lúdicos dessas atividades, 
entendidos como elementos integrantes da cultura, 
presente nas manifestações estéticas e na tradição popular, 
macunaímicamente.  

Uma das funções da instrutora, a profissional que acompanhava 
as atividades das crianças nesses espaços, era observar a 
criança e estudá-la nos seus aspectos higiênico, psicológico e 
social. Muitos desses estudos foram publicados na Revista do 
Arquivo Municipal da cidade de São Paulo, RAM, acompanhados 
pelos pesquisadores e professores da Escola de Sociologia e 
Política recém-inaugurada, o que denota uma preocupação 
com os aspectos científicos do fazer dessas profissionais. Elas 
também deveriam brincar com as crianças, preservando as 
brincadeiras tradicionais e não deveriam “lhes perturbar ou 
ameaçar sua liberdade e espontaneidade”; deveriam cuidar do 

espaço físico e garantir que não houvesse “moralização” das 
manifestações folclóricas.  (Regimento Interno dos Parques 
Infantis, apud Faria, 1999).

Sempre um  artista gestor, nosso personagem tinha um 
interesse especial pelas manifestações artísticas das ou em 
relação às crianças, para o que dedicaria vários estudos, sobre 
as pinturas e os desenhos5 sobre a relação entre elas e a 
música. 

A criança é essencialmente um ser sensível à procura de 
expressão. Não possui ainda a inteligência abstraideira 
completamente formada. A inteligência dela não prevalece 
e muito menos não alumbra a totalidade da vida sensível. 
Por isso ela é muito mais expressivamente total que o 
adulto. Diante duma dor: chora – o que é muito mais 
expressivo do que abstrair: “eu estou sofrendo”. A 
criança utiliza-se indiferentemente de todos os meios 
de expressão artística. Emprega a palavra, as batidas do 
ritmo, cantarola, desenha. Dirão que as tendências dela 
ainda não se afirmaram. Sei. Mas é essa mesma vagueza 
de tendências que permite para ela ser mais total. E 
aliás as tais “tendências” muitas vezes provêm da nossa 
inteligência exclusivamente (Andrade, 1929, p. 82)

Os Parques Infantis faziam parte do projeto municipal de 
urbanização da cidade, junto com os demais equipamentos 
atendendo à Constituição da época que exigia a utilização de 10% 
do orçamento da prefeitura com os sistemas educativos. Por ser 
um tempo educativo complementar, para além da escola, a ênfase 
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era posta na ludicidade, enquanto os objetivos oficiais correntes 
eram voltados à educação moral, higiênica e estética.  

Em discurso feito por ocasião do aniversário da cidade, em 1935, 
Mário enumera  desta maneira as iniciativas da Diretoria de 
Cultura sob sua gestão:

Não há mais sapo. Nos jardins encontrareis recintos 
fechados com instrutoras, dentistas, educadoras sanitárias 
dentro. São os parques infantis onde as crianças 
proletárias se socializam aprendendo nos brinquedos o 
cooperativismo e a consciência do homem social. Montado 
no Anhangabaú vereis um teatro luxuoso que vivia fechado. 
Mas agora o edifício vibra de vida o dia inteiro. São corais, 
orquestras, trios, quartetos, são escultores no porão e 
cenógrafos no sótão enorme. As tradições ressurgem e 
os costumes do passado. São crianças tartamudeando 
em torno de uma Nau Catarineta de vime, as melodias 
que seus pais esqueceram, e nos vieram de novo da 
Paraíba, do Rio Grande no Norte e do Ceará6. Mais 
adiante uma discoteca ensaia suas primeiras gravações 
verdadeiramente 
científicas do 
nosso canto 
popular, funda seu 
gabinete de fonética 
experimental, 
enquanto à sombra 
dos arquivos uma 
atividade renovada 
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restaura, traduz, publica manuscritos preciosos. Feito 
um polvo, as pesquisas sociais tudo abarcam com uma 
audácia incomparável que permitirá muito em breve 
à cidade conhecer-se em todas as suas condições, 
tendências e defeitos. (...) (In Revista do Arquivo 
Municipal, registro radiofônico feito em A Hora do Brasil, 
em 25 de janeiro de 1935)

Podemos perceber, pela paixão com que ele faz o balanço 
de suas ações, ao descrever esse “polvo”, que estendia seus 
braços nas mais variadas direções com uma multiplicidade de 
interferências na vida da cidade, como se delineava seu projeto 
de construção de um pertencimento que agregasse a variedade 
das manifestações de nosso povo, projeto que vislumbrava uma 
educação engajada nas questões nacionais e que, a partir delas, 
apostava em mudanças na sociedade brasileira.

Intelectual multifacetado,“300, 350”, Mário de Andrade 
emprestou sua inquietude, sua criatividade e curiosidade 
para que os/as paulistanos/as pudessem vivenciar uma 
experiência educativa que permanece singular na história 

da cidade e do país tendo especial destaque 
para com as crianças. 

ANA LÚCIA GOULART DE FARIA
Professora da Faculdade de Educação da 
Universidade Estadual de Campinas- Unicamp, 
membro do grupo gestor do Fórum Paulista de 
Educação Infantil de São Paulo – Fpei

Crianças brincando 
em um dos Parques 

Infantil

Mário de Andrade e a Pedagogia Macunaímica
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NOTAS:
1. “Macunaíma, o herói sem caráter”, é o título da considerada 
obra-prima da literatura brasileira escrita por Mário de Andrade. 
Macunaímica refere-se a uma pedagogia brasileira não colonizada, 
como o herói Macunaíma.
2. Ao se referir ao Folclore, Mário de Andrade delimita o conceito 
com o qual trabalha, distinguindo que uma “praga”, que prejudica, 
o Folclore, que advém do fato de que “o Folclore no Brasil 
ainda não é verdadeiramente concebido como um processo 
de conhecimento. Na maioria de suas manifestações, é antes 
uma forma de prazer burguês (leituras prazerosas, escutas por 
hobby) que consiste exclusivamente em tirar proveito das “artes” 
populares, naquilo que elas podem belamente apresentar às 
classes altas. (Andrade 1949, editado por Faria, 1999 p. 68).
3. O Movimento Antropofágico escrito por Oswald de Andrade, 
ao mesmo tempo que o Manifesto Surrealista Francês, é um 
documento que, pela primeira vez no hemisfério sul, critica o 
pensamento colonial.

4. “O exercício da preguiça que cantei em Macunaíma é uma das 
minhas maiores preocupações”, disse Mário de Andrade. Para 
ele, a arte nasce da ociosidade, é filha da preguiça, deforma a 
natureza. Segundo ele, a arte nasceu “de um bocejo sublime, pois 
o sentimento de beleza deve ter surgido de uma contemplação 
ociosa da natureza”. Nesse sentido, é bom o comentário de uma 
ex-professora de um dos Parques Infantis: “Houve um tempo para 
descansar e, quando o dia estava bom, eles se deitavam na grama, 
à sombra. Descansar era o que eles mais gostavam.” (Revista 
Escola Municipal, apud Faria, 1999. p. 81)
5. Sobre o assunto, ver a tese de doutorado de Márcia Gobbi. 
“Desenhos de outrora, desenhos de agora: os desenhos de 
crianças pequenas na coleção Mário de Andrade”, defendido em 
2004 e publicado em livro em 2011, com o mesmo título, pela 
Annablume.
6. Províncias do norte do Brasil

Mário de Andrade e a Pedagogia Macunaímica
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Como isso é difícil! Por uma revolução dos pequenos cidadãos:  
meninos e meninas tomando as ruas e praças

ANALÍA DUARTE 

A discussão sobre cidades e infâncias tem uma longa 
história. Não é novidade falar sobre o direito das crianças 
de circularem por uma cidade que as inclua nos desenhos 
dos espaços públicos. No entanto, essa discussão 
é reeditada cada vez que vemos espaços públicos 
desenhados de forma hegemônica adultocêntrica - que 
é incrementada nos materiais utilizados na fabricação de 
jogos infantis, mas que ainda são construídos em série-. 
Mesmo esses espaços parecem acabar sendo erguidos sob 
uma lógica de proporcionar mais segurança e conforto aos 
adultos para as brincadeiras infantis do que para as próprias 
crianças.

Embora as boas intenções adultas se manifestem 
visivelmente quando se trata de pensar em novos espaços 
mais adequados para os pequenos cidadãos, ainda é um 
grande desafio pensar o desenho da cidade considerando 
a diversidade do mundo infantil e adulto e os interesses 
governamentais.

A consequência disso se materializa naqueles espaços que 
são projetados e construídos como espaços modelo, mas que 

permanecem em experiências isoladas, em determinados 
pontos da cidade. Isso leva à impossibilidade de garantir 
o direito de todas as crianças de diferentes regiões e 
comunidades de circularem por seus bairros com base em 
suas necessidades e opiniões e, portanto, acessarem espaços 
seguros para todos, inclusive os adultos, diariamente.

A pandemia global de Covid-19 trouxe consigo 
consequências claramente visíveis na vida de todas as 
pessoas, em geral, e no desenvolvimento das crianças 
pequenas, em particular. Entre eles, a evidência irrefutável 
da importância dos espaços públicos para o exercício do 
direito de brincar, lazer, recreação, interação, participação 
e socialização das crianças (Nações Unidas, Comitê dos 
Direitos da Criança, 2013; Lester e Russell, 2010).

Esta seção tenta mostrar por que as crianças pequenas 
são uma fonte inestimável de informação para repensar o 
projeto de uma cidade mais inclusiva.

Em suma, a consideração das crianças mais novas como 
cidadãos ativos da sociedade (Willow, Marchant, Kirby e 
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Neale, 2004), reivindica o pleno exercício do direito de 
participação desde o nascimento e, consequentemente, 
constitui um pilar para uma sociedade mais democrática 
(Nações Unidas, Comitê dos Direitos da Criança, 2009).

 E se perguntarmos às crianças o que elas pensam 
sobre o desenho de espaços públicos em seu 
bairro?
As crianças, como especialistas em suas vidas (Clark 
&   Moss, 2005), são atores importantes na construção 
e projeto de espaços públicos. Seu direito de habitar 
cidades amigas e acessíveis à sua singularidade implica 
a visibilidade de suas opiniões e percepções sobre como 
transitam por ela e como se apropriam de seus espaços.

A pesquisa “Pelo direito à cidade 
de meninos e meninas. Práticas de 
co-desenho e gestão colaborativa 
para o cuidado da primeira infância 
em espaços públicos”, surge da 
necessidade de repensar, mais uma 
vez, como a invisibilidade da primeira 
infância ainda prevalece no espaço 
público urbano de Montevidéu. 

Assim, com o foco nas experiências, percepções e opiniões 
das crianças, foram investigados com elas os diferentes usos 
que elas dão aos espaços públicos de seu bairro.
Junto com dois grupos de crianças de 2 e 3 anos, 
caminhamos pelas ruas e espaços públicos de um bairro 
central de Montevidéu. As crianças nos levaram a descobrir 
as milhares de oportunidades de brincadeira e diversão 
que podem ser encontradas em lugares que não foram 
originalmente planejados para isso.

Ao mesmo tempo, elas nos levaram a descobrir como 
um banco para sentar pode se transformar em um navio 
pirata. Elas também nos mostraram como um pequeno 
espaço verde se torna uma selva onde podemos procurar 
cheiros, “borboletas e flores muito bonitas”. Assim, a horta 

urbana pode ser 
transformada num 
grande parque 
infantil para jogos 
e música, ou numa 
grande pista de 
obstáculos onde 
pode saltar, correr e 
esconder-se.

Como isso é difícil!  meninos e meninas tomando as ruas e praças
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Eles também nos ajudaram a descobrir como listras 
desenhadas aleatoriamente na parede com tinta spray 
podem se transformar magicamente em uma cobra colorida 
“é uma cobra!” Além disso, como eles são capazes de 
apreciar artisticamente os grafites pintados no local “Olha! 
Tem uma menina!”

Mesmo escalar e saltar sobre os marcos dispostos na 
rua semi-pedestre -como segurança viária para reduzir a 
velocidade do trânsito- torna-se o jogo favorito que liga 
o percurso entre o centro educacional, as empresas da 
região e as residências.

Como isso é difícil!  meninos e meninas tomando as ruas e praças
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Qualquer oportunidade de olhar para o chão torna-se uma 
aventura para descobrir mundos minúsculos, estrelados 
por formigas ou bichinhos da umidade “Olhe! uma bola foi 
feita!”. Olhar para o céu também nos permite descobrir 
frutas nas árvores, pássaros e folhas.

Quando chegam à praça equipados -entre outras coisas- 
com jogos infantis, correm para brincar na gangorra, 
porém encontram obstáculos muito complicados para suas 
habilidades atuais “ como isso é difícil!”.

Como isso é difícil!  meninos e meninas tomando as ruas e praças
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Na mesma linha, afirmam que os balanços “são muito 
altos, têm que ser mais baixas para que possamos subir 
sozinhos”.

Eles nos mostraram sua capacidade de segurar enquanto se pen-
duravam e balançavam “Nós somos espertos!”

Como isso é difícil!  meninos e meninas tomando as ruas e praças
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Os monumentos também se tornam grandes plataformas para 
imaginar outras histórias e mundos possíveis “são cachorros que 
parecem ursos”. 

No final do nosso passeio, eles nos fizeram ouvir as sirenes do 
caminhão que distribui botijões de gás butano e também as das 
garagens que anunciam sua partida.

Por uma revolução dos/as pequenos/as  
cidadãos/cidadãs...
A partir dos diferentes momentos da viagem 
com as crianças, eles nos ensinaram a olhar 
além do ver. As crianças encontram beleza 
em detalhes que aos adultos muitas vezes 
escapam da sua percepção.

No passeio realizado, as crianças explora-
ram espaços adultocêntricos e os tornaram 
seus, construíram uma forma de percorrer 
o caminho apropriando-se dos lugares e 
objetos que lhes foram apresentados e os 
transformaram - para aquele momento- em 
um importante elemento para a construção 
de sua identidade. 

Assim, encontrar formigas, encontrar plan-
tinhas saindo do asfalto, encontrar seus 
próprios reflexos em vitrines... enfim, tomar 
os espaços públicos pela ótica das crianças 
pode ensinar os adultos como se transita na 
cidade a 120 centímetros do solo.  

As crianças com as suas múltiplas linguagens, 
para além das palavras, acompanharam os 
adultos para mergulharem nas suas próprias 

Como isso é difícil!  meninos e meninas tomando as ruas e praças
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viagens de descoberta, e com elas encontrámos pequenas cida-
des dentro da cidade e cores no cimento cinzento dos edifícios. As 
crianças correm, escalam, pulam, se escondem e reaparecem... 
tudo isso andando por um simples quarteirão. Essas ações ad-
quirem um valor muito mais significativo se nós, adultos, formos 
capazes de parar para observá-las para entender como é difícil ser 
criança em uma cidade de gigantes.

Nesse sentido, as formas como as habilidades dessas crianças 
evoluem também servem como importante insumo para repensar 
os espaços e, assim, transformá-los em lugares mais inclusivos 
e prazerosos para as crianças e, portanto, em oportunidades que 
garantam o pleno exercício da cidadania infantil.

O grande ensinamento da sabedoria e grandeza das crianças está 
em sua capacidade de desfrutar momentos com tanta intensida-
de, admiração e alegria, apesar de a cidade ainda não levar em 
conta seus pequenos cidadãos.

A transformação para cidades mais inclusivas só será possível 
se nós, adultos, assumirmos uma atitude mais humilde para nos 
permitirmos, por um momento, vivenciar como as crianças, abrir-
mos nossos olhos e todos os nossos sentidos e entrarmos em um 
paraíso nunca visto antes, nos surpreender com todos os mundos 
possíveis e apreciá-los.
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